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Beste ouders/verzorgers,
Het einde van dit schooljaar is alweer in zicht. Wat een bijzonder jaar hebben wij achter de rug;
natuurlijk stond dit schooljaar in het teken van ons 100-jarig jubileum! Wat hebben we met elkaar
genoten van onze feestweek in oktober. Achter gezien is het goed geweest dat we onze
festiviteiten aan het begin van dit schooljaar gepland hadden. Naast ons 100-jarig jubileum zal dit
schooljaar immers ook de boeken ingaan als “Corona-jaar”. Een jaar dus om nooit meer te
vergeten!
Alle afsluitende zaken van een schooljaar zullen dit jaar anders zijn. De ouderbedankactiviteit
hebben we vorig week digitaal gedaan, het schoolkamp en de musical van groep 8 zijn anders dan
anders en ook het afscheid van leerkrachten is anders dan anders. Vervelend, maar het is nu
eenmaal zo.
In de laatste schoolweek nemen we afscheid van Francé en Eric. Dit doen we me de kinderen op
school. Mocht u hen willen bedanken, dan vragen wij u om een kaart o.i.d. mee te geven aan uw
kind(eren). Een mailtje of telefoontje mag natuurlijk ook altijd.
Verderop in dit Zoeklicht stellen onze nieuwe collega’s zich voor.
Rest ons nog u allemaal een hele fijne zomervakantie toe te wensen! Geniet er van, pas goed op
uzelf en op elkaar en wij zien de kinderen graag weer terug op maandag 24 augustus!
Team BBS Antonius
Schoolfoto’s
Vanwege de Coronabeperkingen hebben we besloten om dit jaar alleen klassenfoto’s te maken en
dit dan zelf te organiseren.
De ouderraad heeft besloten om de kosten van het afdrukken van de klassenfoto’s voor haar
rekening te nemen! Dank je wel ouderraad/ouders voor dit mooie gebaar!
Voorstellen nieuwe collega’s
Hallo! Mijn naam is Frans Verberne, 32 jaar oud en ik woon in het
mooie Someren.
Ik ga het komende schooljaar op dinsdag, donderdag en gedeeltelijk
op woensdag lesgeven in groep 4 en in de unit 3-4-5.
Gitaar spelen, wielrennen en lezen zijn mijn grootste hobby's en
samen met mijn vriendin Ellie (Heusdense) fietsen we wekelijks heel
wat km's af! Ik speel in meerdere bands, variërend van progressieve
rock, rockcovers tot smartlappen met carnaval 🙂 Ik heb veel interesse
in de technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs en vind het
erg leuk om kinderen wegwijs te maken in de vele mogelijkheden die
technologie kunnen brengen.

Naast de Antonius ben ik volgend schooljaar ook werkzaam op basisschool het Talent in Asten.
Hier werk ik dan op maandag, vrijdag en gedeeltelijk op woensdag. Bij deze alvast een fijne
zomervakantie en tot volgend schooljaar !
Groetjes, Frans
Hallo! Mijn naam is Kirsten van der Sanden, 22 jaar oud en woon in
Someren.
Bootcampen doe ik graag, samen met creatief bezig zijn en muziek
luisteren. Op de donderdagen en vrijdagen ben ik te vinden in de
kleutergroepen. Dit ga ik combineren met een masterstudie om mijn kennis
op onderwijsgebied te vergroten en om aan de verschillende behoeftes van
elk kind te kunnen voldoen.
Ik kijk ernaar uit om met de kinderen van de Antonius aan de slag te gaan.
Tot snel.
Hallo! Mijn naam is Joep Vervoordeldonk, 29 jaar, geboren in Asten en
op dit moment woonachtig in Helmond.
Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest voor scholen in Helmond heb ik
een nieuwe uitdaging gevonden bij de Antoniusschool in Heusden. Na
de zomervakantie zal ik fulltime starten in groep 5 binnen de unit 3-4-5.
Ik kijk uit naar de samenwerking met de nieuwe collega’s, ouders en
kinderen. Wat me erg aanspreekt bij de Antoniusschool is het werken
met IPC. Ik heb jaren gewerkt met een soortgelijk schoolconcept op
OKC De Stroom.
In mijn vrije tijd reis ik graag. Ik heb in de afgelopen jaren veel mooie
en verre reizen mogen maken en hopelijk komen er nog veel bij.
Daarnaast rijd ik motor en houd ik van voetbal. Ik ben graag buiten en
vind alles wat te maken heeft met de natuur heel interessant. Ik kijk uit
naar een fijne samenwerking. Heeft u vragen, kom dan eens binnen
wandelen. Ik beantwoord ze met liefde en plezier.
Tot snel!
Nieuws vanuit de MR
Op dinsdag 26 Mei heeft de MR overleg gehad, voor het eerst sinds de landelijke sluiting van de
scholen door de Corona crisis.
Er is veel aandacht besteed aan het evalueren van de afgelopen, bijzondere periode. Wat hebben
we geleerd? Wat had beter gekund en wat heeft de meeste indruk gemaakt?
Voorzichtig hebben we ook al weer vooruit gekeken naar het volgende schooljaar, nog veel
onzekerheden over wat er wel en (nog) niet kan. Maar we gaan er samen weer voor! Zoals we dat
in de afgelopen periode ook hebben gedaan!
De volgende en laatste MR vergadering van dit schooljaar staat gepland op 30-06-2020. Zoals
altijd geldt: 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!
Klassenouders nieuwe schooljaar
Groep 1-2 Karin Manders
Groep 1-2 Anne veugen
Groep 3 Karin Manders
Groep 4 Jolanda van Hoof
Groep 5 Inge van der Heijden
Groep 6 Marieke Lingg
Groep 7 Inge vervoordeldonk
Groep 8 Nancy Basten

Schoolpoort
Schoolpoort is een alles-in-een platform met legio mogelijkheden voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Dit platform gaan we gefaseerd inzetten. Volgend schooljaar starten we met het
onderdeel communicatie.
In de laatste week van de vakantie ontvangt u meer informatie en wordt u per mail uitgenodigd om
uw account te activeren. Hiervoor ontvangt u t.z.t. duidelijke instructies.
Jaarinfo / Ouderkalender
Volgende week ontvangt u de jaarinfo en de voorlopige jaarkalender voor komend schooljaar.
Vakantierooster / studiedagen
Studiemiddag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Carnavalsvakantie
Prodas-studiedag
Paas-maandag
Koningsdag
Mei-vakantie
Pinkster-maandag
Kermismaandag
Studiedag
Zomervakantie

ma 5-10 ’s middags vrij
ma 19-10-20 t/m vrij 23-10-20
ma 21-12-20 t/m vrij 01-01-21
di 26-01-2021
ma 15-02-21 t/m vrij 19-02-21
wo 18-03-2021???
ma 05-04-2021
di 27-04-2021
ma 03-05-21 t/m vrij 14-05-21
ma 24-05-21
ma 31-05-21
Do 10-06-2021
ma 20-07-20 t/m vr 03-09-21

Brigadiers
We kunnen u melden dat we het brigadierrooster voor komend schooljaar rond hebben! Alleen de
dinsdagmiddag bij ’t Sparretje is (net als dit schooljaar) nog steeds niet ingevuld! Mocht u dit willen
doen, of iemand kennen die dit zou willen doen, dan horen wij dat graag!!
Heuze Olympics

Heusdense verenigingen organiseren voor de zesde keer Heuze
Olympics
Ook dit jaar vindt er een nieuwe editie plaats van Heuze Olympics. Op vrijdag 21 augustus 2020
vindt
dit leuke jeugdevenement plaats vol sport, spel en avontuur. De organiserende verenigingen zijn
SV
ONDO, TV de Meijvink, TWC ’t Ventieleke, OKG, Jong Nederland en ODC. De verenigingen
bundelen
daarmee hun krachten en zetten vol in op het creëren van een sportieve en gezonde leefomgeving
in
Heusden.
Het evenement is ieder jaar een groot succes met meer dan honderd deelnemende Heusdense kinderen.
Met de Heuze Olympics laat Heusden zich van zijn sportiefste kant zien. Het is niet alleen waardevol
omdat we kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met sport en spel, maar ook
omdat we als verenigingen samen de handschoen oppakken en er met elkaar een mooi evenement
van maken. Een evenement waar we als Heusdense verenigingen trots op zijn!
Aangepaste maatregelen i.v.m. Corona
In verband met de RIVM richtlijnen en protocollen van de gemeente rondom het Corona virus kan de Heuze
Olympics dit jaar alleen in aangepaste vorm doorgang vinden.

Hierdoor mogen dit jaar alleen kinderen van 5 t/m 11 jaar deelnemen. Het avondprogramma voor de
oudere jeugd komt dit jaar te vervallen.
Daarnaast zullen de kinderen na afloop van een activiteit niet op een centraal punt bij elkaar komen voor
versnaperingen.
Ook mogen ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellende dit jaar niet komen kijken. Meer informatie
over halen en brengen van de kinderen volgt nog na aanmelding.
Bij slecht weer wordt het evenement afgelast.
Daarnaast geldt ook hier dat de begeleiding 1,5 meter afstand houdt en dat kinderen en begeleiders met
gezondheidsklachten thuis blijven.
Aanmelden
Deelnemers rouleren in vaste groepen langs alle organiserende verenigingen, die een sportieve activiteit in
elkaar zetten.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. De eigen bijdrage is € 5,00, te betalen op de dag zelf.
Inschrijven is mogelijk via de website http://www.hartvanheuze.nl
Datum & locatie: vrijdag 21 augustus 2020 op en rondom tennispark De Meijvink
Aanvang: 13.30 uur (basisschool t/m groep 7)
Aanmelden kan tot 21 juli 2020.

