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Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste periode van het schooljaar is begonnen. Nog ruim 8 weken en dan is het alweer 
zomervakantie en is er weer een schooljaar voorbij. 
De komende weken werken we niet alleen toe naar het einde van het schooljaar, maar kijken we 
ook al vooruit naar het nieuwe schooljaar. Onze 2 geplande studiedagen helpen ons daarbij. 
Op dinsdag 8 juni staat er een MR-vergadering gepland waarin ook al gesproken wordt over het 
nieuwe schooljaar. Het formatieplaatje zal daarna gauw genoeg bekend zijn en met jullie gedeeld 
worden. 
 
Team BBS Antonius 
 
Studiedag a.s. maandag 
A.s. maandag hebben wij een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen vrij zijn.  
Wij vergaderen met alle collega’s over de volgende onderwerpen: formatie, IPC, rekenen, 
eigenaarschap. 
Op donderdag 24 juni hebben we nog een studiedag staan. 
 
Oproep Ouderraad 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor in de ouderraad. De ouderraad 
zorgt voor het regelen van allerlei schoolbrede activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, 
etc. etc.).  
Deze groep enthousiaste ouders vergadert zo’n 6 keer per jaar en daarnaast hebben zij zitting en 
een aantal werkgroepen (samen met ouders die niet in de OR zitten). 
Heb je zin en tijd om deze groep te versterken (of wil je hier meer over weten), stuur dan een 
mailtje naar or.antonius@prodas.nl  
Je kunt ook contact leggen met 1 van de huidige leden (Ruud Wijnen, Petra van Bussel, Marieke 
Lingg, Judith Aarts, Lieke Bankers, Neeltje van der Loo) 
 
IB-nieuws 
Van 7 t/m 18 juni worden de CITO E-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. 
Het rapport van deze groepen gaat dan op vrijdag 2 juli mee naar huis. 
De optionele oudergesprekken vinden dan plaats in de week van 5 juli. 
 
Heuze Olympics 
Namens het organiserend comité Heuze Olympics hebben we de vraag gekregen om de datum 
alvast met jullie de communiceren: vrijdag 3 september 2021 (laatste vrijdag van de 
zomervakantie) 
Meer informatie volgt later. 
 
Kleurplaten Erato 
Koor Erato bestaat 50 jaar en daarom hebben zij een kleurwedstrijd uitgeschreven. Morgen krijgen 
alle kinderen een kleurplaat mee. Op de achterkant van die kleurplaat staat meer informatie! 
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Schoolspullenactie Stichting Leergeld Asten – Someren  
Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het eerst naar het 

voortgezet onderwijs.  

Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook voor de ouders.  

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs 

met zich meebrengt maar moeilijk op te brengen.  

Er moeten schoolspullen gekocht worden; een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, 

schriften en nog veel meer.  

Om deze gezinnen te ondersteunen, start Stichting Leergeld Asten – Someren een 

Schoolspullenactie. 

U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 

 Maximaal netto-inkomen per maand, zonder vakantietoeslag 

Gezin of samenwonenden € 1.751, -- * 

 

Alleenstaande ouder € 1.226, -- * 

• Normen per 1 januari 2021 

Bovenstaande bedragen zijn netto bedragen, zonder huur- en zorgtoeslag. 

Wanneer het inkomen iets hoger ligt en er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 

extra kosten door ziekte of schulden dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Wij zoeken naar een 

oplossing op maat. 

Gezinnen die in aanmerking komen ontvangen een cadeaukaart. Hiermee kunnen 

zij schoolspullen kopen bij enkele winkels in Asten en Someren. 

Zo helpen wij de lasten van de ouders verlichten en geven we de jongeren een mooie start op 

school.   

Voor meer informatie en of het aanvragen van een cadeaukaart kunt u een mail sturen naar: 

info@leergeld-asten-someren.nl     

 
 
Website: Leergeld-Asten-Someren.nl / Email: info@leergeld-asten-someren.nl    
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Urban hockey event 

 
 
 
 
 


