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Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de korte versie van het Zoeklicht van april. Aangezien het de komende twee weken meivakantie is, is er wat minder informatie te delen.
Deze week heeft groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Wij verwachten de resultaten na de meivakantie.
De eerste week na de mei-vakantie gaan we schoolbreed aan de slag met de week van de
lentekriebels. Hieronder vindt u hier meer informatie over.
A.s. vrijdag wordt er in de klassen aandacht besteed aan Pasen.
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.nl.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben; loop gerust binnen, bel of mail en we maken een afspraak.
De deur staat (bijna) altijd voor u open en de koffie staat klaar.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne, zonnige mei-vakantie toe!
Team BBS Antonius
Activiteiten in de maand mei
- 6 t/m 10 mei: week van de lentekriebels
- 9 mei: muziektuin harmonie St. Antonius groepen 3 t/m 7
- 23 mei: praktisch verkeersexamen groep 7
- 24 mei: korfbaltoernooi groepen 3 t/m 8 (meer info volgt voor leerlingen en ouders die zich
opgegeven hebben)
Week van de lentekriebels
In de week na de mei-vakantie besteden wij op school aandacht
aan “De Week van de Lentekriebels”.
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek
waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en
seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema
centraal. Dit jaar is dat het thema "Ik wil het graag weten- heb jij
me alles al verteld?!" Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierighei d van kinderen.
Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over
hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles
hebben verteld wat zij moeten weten!
De Week van de Lentekriebels heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het
thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven
aan relationele en seksuele vorming. Via de groepsleerkrachten ontvangt u meer informatie
hierover.

Nieuws MR
26 Maart heeft de MR vergaderd.
We hebben met elkaar een aantal zaken doorgesproken:
* De observatie bij de kleuters wordt momenteel onder de loep genomen, hierin zullen wellicht een
aantal zaken gaan veranderen. Concrete aanpassingen zullen waarschijnlijk op zich laten wachten
tot in het nieuwe schooljaar.
* Het Sociaal Huisvesting Plan in Asten is wederom besproken. Aangezien de veranderingen niet
direct gevolg zullen hebben voor de Antoniusschool, is onze MR hier ook niet intensief bij
betrokken. We worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het
stappenplan.
* We hebben gesproken over communicatie tussen school en ouders. Vooropgesteld concluderen
we dat de interpretatie van berichten nooit voor iedereen hetzelfde zal zijn. Het standpunt van
school is dat indien er vragen zijn omtrent prestaties, resultaten , gedrag van kinderen, ouders zich
altijd als eerste mogen wenden tot de groepsleerkracht, dit is de kortste lijn.
Voel je als ouder niet bezwaard om vragen te stellen, een berichtje, bezoekje of telefoontje kan
snel duidelijkheid geven.
* Het activiteitenplan van de MR is onder de loep genomen, wij werken hier volgende vergadering
verder aan.
De volgende MR vergadering staat gepland op 14 Mei. Om goed te kunnen meedenken over het
beleid van de school is het belangrijk dat we input krijgen van zowel leerlingen en ouders van de
school. U kunt ons uw input mailen via: MRantoniusheusden@gmail.com
Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet!

Schoolfotograaf

Op 4 juni a.s. staat de schoolfotograaf op de planning. Dit jaar worden de
foto’s gemaakt door het bedrijf Nieuwe Schoolfoto!
Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of
www.facebook.com/nieuweschoolfoto.
Voor de portretfoto’s en de
groepsfoto’s wordt een witte
achtergrond gebruikt. De kinderen
gaan hierbij speels en in het geheel op
de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de
schoenen. Lees tips voor de kledingkeuze in de blog van
Nieuwe Schoolfoto via deze link:
www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voordeschoolfotodag.

Naast de individuele- en groepsfoto’s kunt u uw
kinderen ook opgeven voor een gezinsfoto.
Broertjes en zusjes die niet op onze school
onderwijs genieten mogen natuurlijk ook op de
gezinsfoto komen te staan.
Na de vakantie kunt u zich inschrijven voor de
gezinsfoto.
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden
supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag
krijgen de kinderen een inlogkaart mee naar huis
met unieke codes om veilig in te loggen.
Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van
Nieuwe Schoolfoto:
www.youtube.com/nieuweschoolfoto
Voor vragen kunt u contact opnemen met roy.vandenreek@prodas.nl
Verkeerssituatie rondom school
Het ophalen van de kinderen via de achterzijde van de school verloopt steeds
beter. Voor wat betreft scheiding van fietsers en voetgangers aan de voorkant
blijven we alert op de afspraken die we met kinderen gemaakt hebben (vooral het
lopen op de stoep en dus niet fietsen blijft een aandachtspunt). Hier zal
binnenkort met een deskundige van de gemeente Asten nog eens goed naar
gekeken worden.
Verder willen wij u nogmaals verzoeken om aan de Heikamperweg NIET op de groenstrook te
parkeren. Vanuit de gemeente zal hier meer op gecontroleerd gaan worden i.v.m. de veiligheid
rondom de scholen in Asten. Wilt u dit ook delen met opa’s, oma’s en andere mensen die uw
kind(eren) met de auto op komen halen?

In groepsverband leren typen: de Typetuin start eind september!
Bij voldoende aanmeldingen gaat bij Hart van Heuze op donderdag 3 oktober 2019 om
16:30 uur de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren
typen, onder begeleiding van een ervaren type-coach was nog nooit zo uitdagend. De
cursus is geschikt voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Schrijf jouw zoon/dochter nu
alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een mooie korting op het cursusbedrag.
Meer info volgt direct na de meivakantie.
Wil je alvast meer info, ga naar www.typetuin.nl.
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Alvast een prettige vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Manon Nederpel
De Typetuin
Bosscheweg 46
5056 KC Berkel-Enschot (NL)
T: +31(0)13-5220579
E: info@typetuin.nl
W: www.typetuin.nl

