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Het schooljaar 2015/2016 is ondertussen alweer 4 weken bezig. We kunnen met z’n allen
terugkijken op een geslaagde opening van het schooljaar.
Met het team zijn we in de laatste vakantieweek al druk bezig geweest om kennis te maken met
elkaar en verwachtingen uit te spreken; wat vinden we belangrijk? Waar lopen we warm voor? Wat
willen we graag behouden en waar willen we in (door)groeien?
Ook met de kinderen hebben we een gezamenlijke aftrap gedaan. In de klassen is nagedacht over
doelen voor dit schooljaar. In een bomvolle aula zijn deze doelen naar elkaar uitgesproken.
Datzelfde hebben we met u als ouders/verzorgers gedaan tijdens het algemene gedeelte van de
informatieavond; waar ligt de kracht van onze school en waar zou de beweging moeten
plaatsvinden?
We zijn erg blij met de gezette toon, het uitwisselen van gedachten en mooie aanbevelingen waar
wij als school keuzes in gaan maken. Wij houden u op de hoogte.
Leerkrachten hebben de eerste weken, naast de leervakken, veel aandacht besteed aan een
positief groepsklimaat. Alle regels en afspraken zijn duidelijk voor de kinderen. Dat geeft veel rust
in de groepen.
Ook zijn er al fijne activiteiten georganiseerd: ik denk dan aan de trektocht, de actie loopbus, de
spelletjesmiddagen bij de kleuters en de introductiedagen van vorige week. Hartelijk dank aan alle
ouders die ons hierbij geholpen hebben!
De komende weken gaat het team zich verder professionaliseren op het lesgeven aan
verschillende niveaus. In het land heet deze discussie Passend onderwijs.
Wat hebben de kinderen in de verschillende clustergroepen nodig, en… hoe zorgen wij
ervoor dat alle kinderen de aandacht krijgen die zij nodig hebben?
Dit is voor ons als team een proces van maatwerk. We bespreken de organisatie van de groepen,
voeren de lessen uit en passen dit waar nodig aan het individuele kind aan. De meeste
leerkrachten hebben u hierover verteld op de ouderavond. Wij, het team, blijven hier het hele
schooljaar samen in ontwikkelen. Je kunt het onze prioriteit noemen.
Het was fijn om de afgelopen weken veel ouders in de school te zien. Wanneer u vragen heeft
over uw kind m.b.t. het clusteren van de lessen, of welke andere vraag dan ook, loopt u dan gerust
na schooltijd even bij de leerkrachten binnen. Dit is nl. voor hen de meest geschikte tijd. U mag de
leerkrachten ook altijd een email sturen.
Wij streven naar een schooljaar waarin we de samenwerking tussen alle geledingen verder vorm
gaan geven; leerkrachten, ouders, leerlingen en natuurlijk onze partners Pinkeltje, Korein en
natuurlijk Unitas. Dit hebben wij nodig om te komen tot een prettige en veilige leeromgeving voor
alle kinderen, om zo optimaal onderwijs te kunnen geven.
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.
Met vriendelijke groeten,
Anja Jansen
Joost Martens

Klassenouders
In de eerste ouderraadvergadering van dit schooljaar is besproken welke klassenouders er
aanspreekpunt zijn voor de diverse groepen. Hieronder vindt u de gegevens van deze
klassenouders:

Klas
1
2/3
3/4
4/5
6
7
8

Klassenouder
Inge Vervoordeldonk
Nancy Basten
Mariëlle Vervoordeldonk
Manja van Eijck
Inge van der Heijden
Manon Römelingh
Inge van der Heijden
Natasja Klein-Zieverink

Email
ingevervoordeldonk@live.nl
rbasten@hetnet.nl
vervoordeldonk4@kpnplanet.nl
manjaveijk@hotmail.com
imwvanderheijden@live.nl
majoma@hetnet.nl
imwvanderheijden@live.nl
m.j.a.p.kleinzieverink@hetnet.nl

Stagiaires op onze school
Wij vinden het erg belangrijk om mogelijke toekomstige collega’s de kans te geven om bij ons
stage te komen lopen. Op dit moment hebben wij de volgende stagiaires op school:
Groep 2-3: Marieke Lemmen
Groep 3-4: Lisanne Meulendijks
Groep 4-5: Martine Jeuken
Groep 7: Anke de Smit
Groep 8: Alison van Leunen
Welkom allemaal en een fijne tijd op onze school toegewenst!
Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek met als thema ‘Raar maar waar’.
De week zal dit jaar in het teken staan van natuur, wetenschap en techniek. Wij zullen hier als
school volop aan meedoen.
We openen de kinderboekenweek gezamenlijk in de aula met een leuke quiz. Daarvoor hebben
alle kinderen een pet nodig.
Voor iedere groep zal er een leuke verrassing zijn in het teken van lezen/boeken. Op donderdag
22 oktober sluiten we af met een leuke en leerzame techniekmiddag.
In de tussenliggende tijd gaat elke groep aan de slag met een lesbrief behorende bij het thema en
de boeken die bij het thema horen en wellicht met een echte schrijfwedstrijd.
Ook voor u als ouder is deze week een mooie gelegenheid om het lezen en voorlezen met uw kind
weer eens een extra boost te geven. Voorlezen is ontzettend belangrijk voor een goede
woordenschatontwikkeling. Dit wordt vaak onderschat.
Uit onderzoek blijkt dat peuters, waaraan elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, een grote
voorsprong hebben in het aantal woorden dat wordt gekend bij de start in groep 1. Wat vervolgens
weer een positief effect heeft op o.a. de taalontwikkeling.
En….lezen STOPT NOOIT! Ook voor midden- en bovenbouwkinderen kan het heel leerzaam en
leuk zijn om voor te lezen. Gewoon gezellig samen op de bank met een spannend boek op een
herfstachtige dag of elke dag een hoofdstuk voor het slapengaan.
Binnenkort zal in de groep van uw kind ook weer gestart worden met de
voorleestas. Dit is naast het bevorderen van het leesplezier vooral bedoeld om
het samenlezen tussen ouder en kind te stimuleren.
Wij wensen iedereen een hele leuke Kinderboekenweek toe.

Deuren begane grond
Vraag vanuit Korein en Pinkeltje of we met z’n allen alert willen zijn op het sluiten/dichtmaken van
deuren. Zij hebben een aantal keren gehad dat er een peuter “ontsnapte” door een openstaande
deur. Het gaat dan zowel om deuren binnen op de begane grond als buiten de poortjes op de
speelplaats. Graag eenieders alertheid hiervoor!
Rekentuin
Vorig schooljaar is er op een school een pilot gedraaid in de groepen 4 t/m 6 rondom het digitale
rekenprogramma "rekentuin". Dit is als erg positief ervaren. Daarom zijn we dit schooljaar gestart
in de groepen 3 t/m 8. Naast het inloggen op school is er de mogelijkheid om thuis in te loggen.
Het is dus niet nodig om een abonnement hiervoor af te sluiten. Voor meer informatie kunt u bij de
leerkracht van uw kind(eren) terecht.
Verkeer
De brigadierspost aan de Meijelseweg vervalt op vrijdagmiddag 12.00 uur (alleen leerlingen van
groep 3 zijn dan klaar).
De verkeersouder heeft contact gehad met de ouders van leerlingen die daar over zouden kunnen
steken, maar het blijkt dat er geen gebruik van wordt gemaakt.
De brigadierspost bij het Sparretje blijft bezet om 12.00 uur op de vrijdag.
Woensdag 17 september jl. is de verkeersactie ‘loopbus’ gehouden. De kinderen (met ouders) zijn
op vijf verschillende plekken in Heusden met de ‘loopbus’ opgehaald en met toeters en bellen naar
school gekomen. Daardoor was het lekker rustig die morgen bij de kiss-and-ride-strook voor onze
school. Fijn dat zoveel kinderen, al dan niet met een hesje aan, hebben meegedaan aan de actie.
Enkele foto’s staan op de Facebook-pagina van onze school.
Vormsel
De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats op:
VRIJDAG 22 APRIL OM 19.00 UUR in de kerk van de H. Antonius in Heusden. Het vormsel wordt
toegediend door Mgr. Mutsaers.
De voorbereidingen hiervoor worden buiten schooltijd gehouden en zullen om en om plaatsvinden
op dinsdag- en donderdagavonden om 19.00 uur in het zaaltje naast de kerk.
Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen zich hiervoor aanmelden bij Toos
van der Velden tel. 670560.
Eind januari vindt er een informatieavond plaats waar u als ouder, samen met uw kind, voor
uitgenodigd wordt. Deze informatieavond wordt gehouden in het zaaltje naast de kerk. De
uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Tot ziens, de vormselwerkgroep.
Korein
Uitbreiding collega’s op de BSO
Door de enorme groei van kinderen op de buitenschoolse opvang, is onze
nieuwe collega Caroline Geurts ons komen versterken. Wij wensen Caroline
veel succes op haar nieuwe werkplek.
Vakantieopvang
Heeft u alleen opvang nodig in vakanties, informeer dan even bij onze
klantadviseurs
(040) 294 89 89
Dag van de leidsters
17 september was het weer zover, de dag van de pm-ers. Een dag waarop de
pm-ers in het zonnetje worden gezet. Dit jaar hadden de kinderen samen met
de ouders mooie zonnetjes versierd en heeft de oudercommissie deze als
verrassing in de lokalen opgehangen. Bedankt lieve ouders en kinderen!!!

