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Sinterklaas
Nadat Sint en zijn Pieten onlangs hun opwachting in Heusden hebben gemaakt bezoeken zij uiteraard
onze brede school.
Meteen vannacht was het al goed raak. De Rommelpiet heeft alle klassen op stelten gezet. En
behalve een enorme puinhoop ook iets lekkers voor de kinderen achter gelaten.
Sint en zijn Pieten verwachten we dop donderdag 4 december. Bij dat bezoek staan de kinderen
natuurlijk centraal. Niet alleen onze leerlingen maar ook de kinderen van de kinderopvang en de
peuterspeelzaal gaan die donderdag bij Sint op bezoek.
Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk gaan de leerlingen uit de onderbouw bij Sint op bezoek;
samen gezellig in de speelzaal. De bovenbouwleerlinggen krijgen bezoek van de Pieten in de groep.
Het ziet ernaar uit dat het weer een bijzonder gezellige dag gaat worden en vol verwachting klopt
ons hart want………… hoe zal dit keer de aankomst verlopen????

Open avond/ kijkochtend
Zoals u op de website kunt zien is onze open avond gepland op donderdag 29 januari. De brede
school staat dan voor alle belangstellenden open.
Om alles zo goed mogelijk aan bod te laten komen zijn de tijden enigszins gespreid.
Op peuterspeelzaal Pinkeltje en Kinderopvang Korein bent u welkom van 18.30- 19.30 uur. De
Antoniusschool is open van 19.00 tot 20.30 uur. Ieder is van harte welkom en onze leerlingen zijn
natuurlijk de beste gidsen.
Uiteraard is de commissie die de voorbereiding voor zijn rekening neemt alweer volop in de weer er
een aantrekkelijke happening van te maken.
Op woensdag 28 januari is er een kijkochtend ingepland. Deze is vooral bedoeld voor ouders van
onze (eventueel) toekomstige leerlingen. Zij zijn dan van harte welkom om de brede school ook eens
in bedrijf te zien.
Op beide momenten kunnen kinderen worden aangemeld. Uiteraard kan dat ook op willekeurig elk
ander moment, het liefst na het maken van een afspraak. Aanmeldformulieren liggen bij de directie
klaar maar u kunt zo ook downloaden van de site: www.antonius-heusden.nl

Kerstmis
Het lijkt nog ver weg maar de kerstviering is zo daar. Hebt u in uw agenda opgenomen dat de
kinderen op donderdag 18 december een extra schooltijd hebben 17.00- 18.30 uur??!! Daarom start
de kerstvakantie, ook voor de groepen 4 t/m 8 op vrijdag 19 december om 12.00 uur.

Gebruik buitenterrein
Zoals ieder weet zijn we op onze brede school gezegend met een behoorlijk buitenterrein. Een
terrein dat voornamelijk door school beheerd en onderhouden wordt.
Met onze leerlingen is een aantal afspraken gemaakt die alles te maken hebben met veiligheid en
duurzaamheid.
Deze afspraken worden ook door de buitenschoolse opvang gehanteerd.
Het is bijna logisch dat dat buitenterrein ook buiten schooltijden gebruikt wordt. Dan draagt de
school echter geen verantwoordelijkheid meer.
Het aspect ‘veiligheid’ lijkt daarmee voor school niet meer aan de orde maar we houden ons hart
soms vast en treden ook regelmatig op.
Kinderen de op (hoge) muren lopen, over de glijbaan lopen of racen over het grasveld; het zijn
allemaal zaken die buiten de afspraken vallen, onder schooltijd niet gebeuren maar na schooltijd
regelmatig geconstateerd worden.
Daarmee is niet enkel de veiligheid in het geding maar ook de duurzaamheid. De glijbaan is inmiddels
kapot, de poort krom en het grasveld heeft erg veel te lijden.
Daarbij komt nog de kwestie van het aanspreekbaar zijn van de spelende jeugd en het achtergelaten
afval; menig ochtend wordt er voor schooltijd veel afval geruimd.
Uiteraard is e.e.a. met de kinderen in de klas besproken en dat levert op!!
Binnenkort gaan we ook in overleg met de gemeente en Jonos om te bezien of we in gezamenlijkheid
wat kunnen beteken.
Aan u de vraag om dit ook met uw oudere kinderen en kinderen uit uw omgeving te bespreken zodat
we het buitenterrein open kunnen houden voor gezamenlijk gebruik en niet bang hoeven zijn voor
ongelukken of onnodige kosten moeten maken voor herstelwerkzaamheden.
Hopelijk kan de Heusdense jeugd nog lang van ons schoolterrein genieten en hoeven we niet over te
gaan tot het afsluiten ervan.
Toestemmingsformulieren gebruik beeldmateriaal/ bereikbaarheidsformulier
Een aantal weken geleden is u verzocht voor elk kind afzonderlijk een toestemmingsformulier in te
vullen om foto’s en film te kunnen gebruiken voor social media en website. Gelukkig zijn de meeste
formulieren retour. We missen er ook nog enkele. Wilt u a.u.b. even nagaan of we van uw kind(eren)
zo’n getekend formulier in huis hebben en als dat niet zo is, het zo snel mogelijk aanleveren??
We merken overigens dat kinderen èn (een groot aantal ouders/verzorgers) het leuk vinden zich
terug te zien op de website of op Facebook.
Het verzoek om de formulieren snel aan te leveren, geldt ook voor de bereikbaarheidsformulieren.
Die zijn nog niet allemaal binnen en zijn toch echt in het belang van u en uw kind(eren). Nogmaals
dus de oproep die snel in te leveren.

