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Beste ouders/verzorgers, 
 
De afgelopen maanden bent u vooral door de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de groep(en).  
Wij willen in dit Zoeklicht toch nogmaals benadrukken dat we met respect gekeken hebben naar 
jullie invulling van het thuisonderwijs. Het is voor ieder van ons, leerkrachten, ouders en kinderen, 
een zoektocht geweest om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Petje af! Goed gedaan allemaal. 
 
Na een hele periode van thuisonderwijs en 50% onderwijs op school, gaan we op dinsdag 9 juni 
weer helemaal van start. Deze week zal er (landelijk) een protocol opgesteld worden voor het 
onderwijs met de richtlijnen voor deze periode. Wij zullen op basis van die gegeven richtlijnen de 
organisatie vormgeven. Tot die tijd blijven de huidige richtlijnen van kracht. 
 
Inmiddels zijn we aanbeland bij de afrondende weken van het schooljaar. Een afronding van het 
schooljaar die op allerlei manieren anders is dan anders. Verderop leest u hier al wat meer over. 
 
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antonius-
heusden.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. 
 
Team BBS Antonius 
 
Laatste week thuisonderwijs volgende week 
Komende week hebben we nog 1 week te maken met het thuisonderwijs op bepaalde dagen. 
Gisteren is er een mail verstuurd waarin wij het rooster voor komende week gecommuniceerd 
hebben.  
Om de continuiteit van de afgelopen weken door te zetten, waren er twee opties op de laatste 
week in te vullen: 

1. Cohorten om en om verder laten gaan (en Tweede Pinksterdag overslaan) 
2. Tweede Pinksterdag voor een groep mee laten tellen, zodat de komende week weer andere dagen 

zijn dan de afgelopen week per cohort. 
Wij hebben voor optie 1 gekozen. Wij begrijpen dat er in planningen van ouders misschien 
rekening gehouden is met de andere optie. We beseffen ons dat, bij welke keuze we ook gemaakt 
hadden, dit voor sommigen lastig is.  
 
Vanaf dinsdag 9 juni gaan we als school weer volledig open. Maandag 8 juni blijft staan als 
studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.  
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Het waren 41 mooie jaren….. 

 

Beste ouders, 

Na al die mooie jaren dat ik in Heusden heb gewerkt ga ik nu afscheid nemen. Dit is mijn laatste schooljaar. 

Samen met Sjef en de mensen om me heen die ik liefheb, ga ik genieten van onze mooie tijd samen die er 

komen gaat.   

De afgelopen 41 jaar heb ik veel mensen uit Heusden mogen ontmoeten. Het is zo mooi om te zien dat de 

kleuters van toen, nu met hun eigen kinderen de klas in komen. En alle ouders van toen, nu als opa en oma 

meekomen. Ik vind dat heel bijzonder. Vooral als ik trekjes en streken herken. 

De betrokkenheid van alle ouders heeft me altijd verwonderd. Allemaal even hartelijk , altijd klaarstaan,  

oprecht en eerlijk. Dat vond ik fantastisch. 

Wat ik ook  altijd erg gewaardeerd heb, is , dat ik samen met jullie de zorg over jullie kind heb mogen delen, 

als Intern Begeleider en als juf. Dat deden we o.a. tijdens de vele oudergesprekken. Die waren zo waardevol 

omdat we samen hetzelfde willen: het allerbeste voor je kind! Heel speciaal is het om daar iets in te hebben 

kunnen betekenen. Als school doe je dat altijd samen. Daarom is het heel fijn dat ik zulke geweldige 

collega’s om me heen heb gehad en nog steeds heb. Die ga ik ook missen.  

Het was altijd heel speciaal om  kleuters onwennig de klas in te zien komen, en dan samen met hen die 

grote nieuwe onbekende wereld mee te mogen gaan ontdekken….En niet alleen kleuters, ook de leerlingen 

van alle groepen die heb ik mogen begeleiden in hun ontwikkeling. 

Iedere kind is uniek en mijn “juf-ding” was er vooral op gericht om de eigenheid van ieder kind mee te 

mogen vormen in hun leervaardigheden, sociale en emotionele ontwikkeling en vooral hun positieve 

zelfbeeld. Geloven in jezelf! Jij mag er zijn! Dat is wat ik ieder kind  heb willen meegeven. 

Ik heb er van genoten, van ieder moment, van ieder kind…. 

Het zal erg wennen zijn om geen Heusdense kinderen meer om me heen te hebben. Ik neem jullie allemaal 

mee in mijn hart en ben jullie daar allemaal erg dankbaar voor.  

De mensen van Heusden zullen altijd speciaal voor mij blijven en als ik jullie zie zal ik blijven groeten en 

zwaaien… 

Groetjes van Juf Francé 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IB-nieuws 
Cito toetsen: 
In juni staan de Cito toetsen normaal gesproken gepland. Wij hebben besloten dit 
schooljaar geen Cito toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling af te nemen in deze 
bijzondere periode. 
We willen de tijd in de klas gebruiken voor het lesgeven in deze basisvakken. Daarnaast vinden we 
de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming in deze periode ook heel 
belangrijk. 
Door middel van methode gebonden toetsen, gesprekken, observaties en andere werkvormen 
vormen we een beeld van de ontwikkeling van uw kind. 

Rapport: 
Voor vrijdag 19 juni staat het rapport gepland. De leerlingen krijgen een aangepast rapport. Het 
aangepaste rapport richt zich op de werkhouding van de afgelopen periode, tijdens het 
(gedeeltelijke)thuisonderwijs, en op de basisvakken 
rekenen, lezen, taal en spelling.  
 
 
Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar bij Hart van 
Heuze de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor 
de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de 
rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en 
maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. 
Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede 
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een 
goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een 
mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een 
groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek 
je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar 
eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor 
ieder kind anders.  

 
Startdatum: maandag 28 september 2020 
Lestijd: 16:30 tot 17:30 uur 
Leslocatie: Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 5725 AN ASTEN-HEUSDEN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Schrijf in voor 1 juli en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/


4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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