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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van kennismaking, afstemming en opstarten van
het nieuwe schooljaar. Introductiedagen, startgesprekken en groepsbesprekingen tussen intern
begeleider en leerkrachten hebben in dit kader plaats gevonden.
Ook heeft de eerste ouderraad en medezeggenschapsraadvergadering plaats gevonden waarin
gesproken is over alle organisatorische en beleidsmatige zaken die die schooljaar aan de orde
zijn.
Zaken lopen en de focus ligt dit schooljaar op een aantal speerpunten:
- Sociaal-pedagogisch beleid
- Thematisch werken: IPC
- Rekenen
- Imago
De komende tijd zullen we u over bovenstaande zaken op de hoogte houden. Verderop in dit
Zoeklicht leest u meer over de opstart van IPC.
Pedagogisch beleid, rekenen en imago volgt in een latere uitgave.
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.
Team BBS Antonius
Vervanging groep 4-5
Romy blijft de maan- en dinsdagen vervangen voor Pia. Voor woensdag t/m vrijdag is dit, voor
zolang als nodig, Rien van Horik. Hieronder stelt hij zichzelf voor.
De komende tijd zal ik als vervanger werkzaam zijn op de
basisschool in Heusden. Op maandag en dinsdag ter
ondersteuning van diverse groepen en op woensdag,
donderdag en vrijdag als groepsleerkracht in groep 4-5.
Ik ben 62 jaar geleden geboren in Lierop en daar opgegroeid,
al jaren woonachtig in Someren en heb veertig jaar met veel
plezier als groepsleerkracht gewerkt op de basisschool in
Someren-Eind, waarvan de laatste tien jaar eveneens als
adjunct-directeur.
Naast het werken in het onderwijs is ook de wielersport voor mij een echte passie. Sinds 2016
werk ik op jaarbasis ongeveer honderd dagen als vervanger voor PRODAS en evenveel dagen als
presentator bij (inter)nationale wielerwedstrijden en wieleravonden. Vorig schooljaar heb ik vóór de
Paasdagen al een paar dagen in groep 4-5 vervangen en ik heb daar heel goede herinneringen

aan. Samen met juffrouw Romy hebben we er heel veel zin in. Er voor zorgen dat de kinderen zich
“thuis” voelen in de groep heeft nog altijd mijn eerste prioriteit. Verder hecht ik veel waarde aan de
contacten met de ouders. U kunt mij ook via de mail bereiken via rien.vanhorik@prodas.nl
Meer informatie over mijn andere passie is te vinden op mijn website www.rienvanhorikcycling.nl
“Verkeers”veiligheid rondom school
Met ingang van dit schooljaar hebben we besloten om de achterzijde van onze
school te gebruiken als in- en uitgang voor onze leerlingen. In eerste instantie had
dit voor ons vooral prioritering vanwege de volgende zaken:
- Binnenkomen voor ouders van de groepen 1-2 oogt vriendelijker en hier is
meer ruimte voor. De aula heeft dan ook echt een ontvangstfunctie (zeker
ook bij slecht weer)
- Loop- en fietsverkeer gescheiden zodat dit overzichtelijker en ordelijker verloopt.
Naar aanleiding van de MR-vergadering gisteren hebben we de volgende afspraken gemaakt tot
aan de herfstvakantie:
-

Fietsers verlaten de school aan de voorzijde via het “kleuterpoortje” en kiezen
vervolgens LOPEND de weg naar het zebrapad of de weg richting Heistraat.
Voetgangers verlaten de school aan de achterzijde. Zij lopen vervolgens om de
school heen richting Heikamperweg of kiezen het trottoir naast de parkeerplaats
achter de gymzaal.

Wij gaan er vanuit dat u zelf met uw kind(eren) afspraken maakt over de vervolgroute naar huis.
We snappen best dat er voor u als ouder, zeker als u meerdere kinderen heeft die op verschillende
manieren naar school komen en weer naar huis gaan, ook nadelen aan zitten en dat dit even
wennen is.
Na de herfstvakantie maken we, in overleg met de verkeerswerkgroep, een definitief plan.
Omgaan met materialen
“Kinderen moeten steeds meer verantwoordelijkheid over hun eigen
proces krijgen”. Deze term past binnen ons hedendaagse onderwijs.
Helemaal waar, maar dit betekent niet dat we hier en daar niet moeten
sturen om ze op een goede manier verantwoordelijk te krijgen, te maken
en te houden.
Wat ons als leerkrachten erg stoort is de omgang met materialen. Te pas
en te onpas zijn er materialen kwijt of stuk en ze gaan er vanuit dat er door school wel voor nieuwe
gezorgd wordt.
Tot op heden hebben we dit ook gedaan, maar we gaan hier vanaf nu andere afspraken over
maken. Volgende week tijdens de teamvergadering zullen we hier concrete afspraken over maken.
Daarnaast moeten wij helaas constateren dat er op tafels, stoelen, banken en muren getekend
wordt en dat er gaatjes worden gemaakt in allerlei zaken. Als wij dit van uw kind(eren) zien, zullen
wij contact met u opnemen en zal er een passende straf volgen.
Dit alles zal ook in de groepen besproken worden, zodat kinderen weten waar dit alles vandaan
komt en wat consequenties zijn. Meer informatie volgt in het volgende Zoeklicht.
Werken met IPC
Het eerste IPC-thema zit er bijna op! Wat in de school meteen opvalt, is de
betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Het leeft en dat is een mooi
uitgangspunt voor nog veel meer mooie dingen!

De groepen 1-2 zijn vanuit hun thema “Welkom in de wereld” o.a. op bezoek geweest bij een
consultatiebureau en hebben veel geleerd over de geboorte en het opgroeien van baby’s. Veel
enthousiaste verhalen en weetjes zijn thuis aan de keukentafel gedeeld!

De groepen 3 t/m 5 zijn in het thema “Vakantie” gedoken! Zo is er een heus reisbureau ontstaan
en hebben de kinderen veel geleerd over bijzondere plekken op de wereld!

In de groepen 6 t/m 8 zijn de kinderen experts geworden als het gaat om “Luchthavens”. Wat komt
er allemaal bij kijken voordat je met het vliegtuig op je vakantiebestemming aankomt? Hoe maak je
een vliegreis interessant en wat is er eigenlijk te doen op de plaats van bestemming?

Volgende week ronden we het eerste thema af. Hierover volgt meer informatie vanuit de
groepsleerkrachten. Na de herfstvakantie starten we met een nieuw thema!

Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben wij als school weer stagiaires die bij ons de gelegenheid krijgen om het
vak te leren. Voor het eerste semester gaat het om de volgende stagiaires:
Nicole van de Pavert, 4e jaars student Kempel. Nicole loopt het laatste gedeelte van haar
eindstage in groep 3-4 (op woensdagen en donderdagen).
Nikki van der Linden, 1e jaars student Kempel. Nikki staat het eerste semester in groep 1-2A (alle
dinsdagen en af en toe een hele week).
Heel veel plezier en succes toegewenst op onze school!
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Op
school besteden wij hier in de week van 8 oktober aandacht
aan.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Vriendschap:
Kom erbij!”. Er zal een gezamenlijke opening gehouden
worden en daarnaast zullen er elke dag leesactiviteiten
plaatsvinden.
Verder staan we in die week extra stil bij onze Bieb Op
School. De groepen 1 t/m 4-5 gaan 1x per maand onder
schooltijd leesboeken lenen. Dit om het lezen te blijven stimuleren bij de kinderen. U als ouder
heeft hier ook een belangrijk aandeel in. Voorlezen voor uw kind(eren) is erg leuk en heel
belangrijk!
Volgende week hoort u meer via de werkgroep lezen.
Oproep verkeersbrigadiers
Voor vrijdagmiddag 12.30 uur is nog altijd geen oplossing gevonden bij
de oversteek bij ’t Sparretje en ook voor andere momenten in de week
wordt de spoeling steeds dunner.
Mocht u zich nog aan willen melden als verkeersbrigadier dan hoort de
werkgroep dit erg graag!
U kunt contact opnemen met Yvon Kursten (mauritskursten@gmail.com)
of Helmy van den Heurik (helmy@heurik.nl)

