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Beste ouders/verzorgers,
de afgelopen dagen/weken hebben we opnieuw te maken gekregen met positieve besmettingen
en quarantainemaatregelen. We willen dit Zoeklicht graag beginnen met het maken van
complimenten aan jullie voor het oppakken van deze, meestal last-minute, consequenties voor
jullie en jullie kind(eren). Uiteindelijk levert dit toch op veel plekken organisatorische problemen op.
De mei-vakantie staat voor de deur. Wij hopen dat jullie, ondanks
alle perikelen die spelen, toch mogen/kunnen genieten van elkaar.
Maak er samen een mooie vakantie van.
Hopelijk kunnen we na de mei-vakantie onder wat normalere
omstandigheden het schooljaar afmaken. Blijf gezond!
Team BBS Antonius
Studiedag verschoven
Zoals eerder al via Schoolpoort is gecommuniceerd is de geplande studiedag van donderdag 10
juni verplaatst naar donderdag 24 juni.
De geplande studiedag van maandag 31 mei blijft gewoon staan.
Nieuws vanuit de MR
6 april heeft de MR vergaderd.
Bij het eerste agenda punt (de trendanalyse) is de OR aangesloten.
We hebben met elkaar gesproken over de volgende zaken:
-

-

-

De trendanalyse: Deze wordt jaarlijks met de MR besproken. Het geeft een beeld van de
ontwikkeling van de school per leerjaar.
Het algemene beeld is dat er geen achterstanden zijn ontstaan als gevolg van de lockdowns. Er zijn een aantal aandachtspunten voor school en de leerlingen. De
aandachtspunten zijn: begrijpend lezen, de leesmotivatie, aandacht voor tekstbegrip met
wisselende teksten en het toepassen van de basisstof van spelling en rekenen.
Op de leesmotivatie gaat school inzetten met bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de Bieb.
In de kleutergroepen wordt het kind volgsysteem ‘mijn kleutergroep’ geïmplementeerd. Dat
zal een beter beeld geven over de ontwikkelingen en aandachtspunten bij de kleuters.
Naar de formatiebegroting is gekeken. School heeft een plan gemaakt voor de
werkdrukgelden, de passend onderwijsgelden. Het MT gaat kijken naar mogelijkheden voor
de inzet van de gelden die vrijgemaakt worden vanuit het Ministerie voor extra inzet n.a.v.
de Lock-downs.
We hebben gesproken over de speeltoestellen deze worden jaarlijks door een
gerenommeerd bedrijf gekeurd en onderhouden.
Tot slot hebben we gesproken over het nieuws uit de MR (onderdeel in het zoeklicht), dit
wordt door de MR geschreven en mochten hier vragen of opmerkingen over zijn, mogen
ouders zich richten tot de leden van de MR via onderstaande contactgegevens.

De volgende MR vergadering staat gepland op 25 mei 2021. Om goed te kunnen meedenken over
het beleid van de school is het belangrijk dat we input krijgen van zowel leerlingen als ouders van
de school.
U kunt ons uw input mailen via: MRantoniusheusden@gmail.com
Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet!
Kleding ophalen a.s. vrijdag!
We hebben al ontzettend veel zakken vol met kleding ontvangen!! Morgen en vrijdagochtend zijn
de laatste momenten om kleding nog in te leveren! Om 9.00 uur worden de zakken opgehaald!
Afscheid conciërge Jan Slegers
Op donderdag 20 mei maken we er met de kinderen een feestelijke dag van voor Jan! Meer
informatie volgt na de mei-vakantie.

Schoolpoort
Het kan soms voorkomen dat bepaalde functies van Schoolpoort niet meer
correct werken. Schoolpoort doet jaarlijks, afhankelijk van de vernieuwingen,
een aantal updates. Voor uw telefoon gebeurt updaten vaak automatisch,
maar bij de website moet u hiervoor onderstaande handeling uitvoeren.
LAPTOP/PC → ctrl + h -> browsegegevens wissen (vanaf altijd) -> daarna
even opnieuw schoolpoort openen en inloggen.
In plaats van ctrl + h kunt u ook rechtsboven bij de puntjes de geschiedenis
vinden.
TELEFOON → app verwijderen en opnieuw installeren
Als het bovenstaande niet de oplossing is voor uw probleem, kunt u contact opnemen met meester
Roy (roy.vandenreek@prodas.nl) of de helpdesk van Schoolpoort (info@schoolpoort.nl)

Schoolzwemmen
Zo nu en dan bereikt ons de vraag waarom wij op school niet gaan schoolzwemmen (in
tegenstelling tot een aantal andere scholen in de gemeente Asten).
Het standpunt van het team over het niet meedoen aan het schoolzwemmen is als volgt:
•
•

•

de meeste kinderen hebben in groep 4 al een zwemdiploma, ouders gaan op jonge leeftijd,
vaak bij de kleuters, al met hun kinderen naar zwemles.
het schoolzwemmen kost veel onderwijstijd, 2 uur in totaal om een half uurtje zwemtijd te
hebben in 'De Schop'. Dat heeft te maken met de reistijd, in en uit de bus stappen, het
omkleden, afdrogen en aankleden van de kinderen.
gaan zwemmen betekent maar 1 gymles in de week, terwijl wij een eigen gymzaal hebben
waar wij de bekostiging van dragen.

Als team maken we keuzes binnen het onderwijsprogramma. Wij weten dat we soms ouders
teleurstellen omdat we bepaalde activiteiten niet aanbieden. Dit item is in het verleden ook met de
MR besproken.
VVN

Fietsexamen groepen 7 en 8
Op maandag 17 mei (meteen na de mei-vakantie) gaan de groepen 7 en 8 voor hun praktisch
verkeersexamen naar het centrum van Asten. Ze leggen daar een route af. Wanneer ze dit goed
doen, slagen zij voor het verkeersexamen (theoretisch hebben ze allemaal al gehaald). Veel
succes alvast!

