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Goed nieuws van de Bibliotheek op School!
Boeken die geleend zijn en ingeleverd worden bij de Bibliotheek op School (BoS) kunnen
voortaan boetevrij worden ingeleverd!
Let op: dit geldt niet voor het inleveren bij een hoofdlocatie (Helmond, Asten, Someren,
Deurne)
Als de boeken meer dan 3 weken te laat ingeleverd worden, worden er wel
herinneringskaarten verstuurd met het verzoek de materialen in te leveren. Wordt hier niet
op gereageerd dan volgt een factuur.
Boete ontstaan vóór 1 mei 2015 moet nog wel gewoon worden betaald!

CITO
Dit jaar hebben we voor het eerst de landelijke CITO-eindtoets in april afgenomen. De
leerlingen van groep 8 waren al aangemeld bij het voortgezet onderwijs dus daar heeft de
uitslag geen invloed meer op. Onze 8 e groepers hebben het wederom keurig gedaan!! De
landelijke norm was 534,8 en onze groep 8 scoorde 539,4.
Een even belangrijke conclusie is dat we het als school ook goed hebben gedaan. Een mooi
uitgangspunt voor het vervolg.

Studiedagen
Als de kinderen tijdens de kermisdagen lekker aan het genieten zijn, buigt het team van onze
school weer over een aantal belangrijke zaken. Maandag 1 en dinsdag 2 juni wordt het
HandelingsGericht Werken verder vorm gegeven, is er een bijeenkomst gepland met alle
teamleden van de Brede School partners en wordt het schooljaar 2015- 2016 geagendeerd.
Ook staat de evaluatie van het huidige schooljaar op de agenda.
Op 1 en 2 juni hebben de kinderen dus 2 vrije dagen. Op 3 juni zien we ze graag weer fit en
uitgerust op school.

Eindspurt
Het is niet te geloven maar het schooljaar 2014-2015 is alweer aan de eindfase begonnen.
Nog een kleine 8 weken te gaan en dan dient de zomervakantie zich weer aan. In die 8
weken is er nog veel te doen. De organisatie van het groots afscheid van groep 8 is volop van
start gegaan, de eindtoetsen van het CITO- leerlingvolgsysteem moeten worden voorbereid
en gemaakt, de laatste rapporten met de daarbij behorende gesprekken zijn in
voorbereiding, de ouderbedankactiviteit en……………. Zie agenda op de website voor het
actuele overzicht.
Iedereen nog veel sterkte en vooral plezier gewenst bij de afronding van dit schooljaar!!

Directieinvulling
Het is nog niet bekend hoe de opvolging van Maarten Theijs eruit ziet. In april heeft de Raad
van Bestuur van de Stichting Prodas een gesprek gehad met het team en de oudergeleding
van de MR. Hieruit is een soort profiel gemaakt op basis waarvan de Raad van Bestuur een
invulling bepaalt. Alvorens dit een definitief besluit wordt is er eerst nog een
afstemmingsoverleg met het managementteam van de school. Hopelijk is e.e.a. snel
duidelijk.

Inspectietoezicht
Op donderdag 16 april bracht de inspectie van het basisonderwijs een bezoek aan BBS.
Antonius. Een dag waarnaar met spanning werd uitgekeken. In het vorige Zoeklicht werd
hiervan al melding gedaan. Eveneens als van het gegeven dat we het (concept)verslag snel
tegemoet zouden zien. Dat is inmiddels binnen en we zijn doende er onze zienswijze op te
formuleren. Een ding is duidelijk: het ziet er allemaal erg positief uit. Verder moeten we
constateren dat de stappen die gemaakt zijn tussen 2006 en 2010 (2 vorige
inspectiebezoeken) een duidelijk effect hebben gehad op de ontwikkeling van de afgelopen
4 jaren.
Het team van BBS. Antonius heeft zich van de beste kant laten zien en dat resulteert in een
aantal positieve ontwikkelingen, niet in de laatste plaats in een hoog onderwijsrendement
aan de eindstreep.

Shell voetbaltoernooi
Op 20 mei had groep 8 meegedaan aan het Shell schoolvoetbal toernooi. De eerste wedstrijd
speelden we gelijk met 0-0. De tweede wedstrijd wonnen we met 1-0. De derde wedstrijd
was ook meteen de laatste wedstrijd van de poule. Die wonnen we gemakkelijk met 0-1. Dat
betekende dat we naar de kruisfinales mochten. Het was het beste wat de Antoniusschool
ooit had bereikt op het Shell-toernooi. De halve-finale werd het gelijk, we moesten penalty’s
nemen. Jarno mocht keepen. Hij keepte goed en ze schoten ook goed, de penaltyreeks werd
gewonnen met 4-2. In de grote finale moesten we weer tegen Bernadette. De vorige keer
werd het gelijk. Deze keer verloren we nog net met 1-0. We waren helaas niet door . Theo
Voermans was de coach van het elftal en Rian Hassink was de vlagger. Luuk en Nick konden
vanwege blessures niet meedoen dus maakten ze de opstellingen. We kunnen terug kijken op
een super toernooi met dank aan Theo Voermans de begeleider en Rian Hassink voor het vlaggen
van de meeste wedstrijden.
Groetjes Robbie en Bram 

Activiteiten tijdens schooltijd
Vaak worden tijdens schooltijd activiteiten buiten school gepland. Heel vaak zijn daar ouders
bij betrokken, een enkele keer niet. Het streven is erop gericht die activiteiten tijdig bij
ouders/ verzorgers bekend te laten zijn. Een enkele keer (b)lijkt dat niet helemaal goed te
zijn doorgekomen.
De afspraak die hierover onlangs is gemaakt, is dat de betreffende leerkracht voorafgaande
aan die activiteit even een kort berichtje via de mail stuurt. Zodoende is ieder op de hoogte.

