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Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 5 oktober jl. werd er op onze school uitgebreid stilgestaan bij “De Dag van de
Leraar”. Wij waren aangenaam verrast door de tijd en energie die er door ouders en leerlingen
gestoken was. Zo waren er ’s morgenvroeg al grote boeketten zelfgemaakt bloemen en was er
tussen de middag een overheerlijke lunch! Nogmaals onze dank voor deze gedane moeite!

De afgelopen weken hebben we op school te maken gehad met de nodige zieke leerkrachten. Dit
heeft ertoe geleid dat er in de meeste groepen een aantal dagen/dagdelen een invalleerkracht is
geweest. Goed voor u als ouders/verzorgers om te weten dat zaken via de klassenmap op een
goede manier geregistreerd worden en dus ook overgedragen kunnen worden. Vervangende
leerkrachten worden ’s morgens op weg geholpen en in de klassenmap staat alle informatie die
belangrijk is om het lesprogramma en de begeleiding van de kinderen “gewoon” door te laten
gaan.
Uiteraard hopen we dat het inzetten van vervangers de komende tijd minder nodig is!
Het team is op dit moment bezig om een aantal speerpunten te halen uit de input die u ons
gegeven heeft tijdens de informatieavond. In het volgende Zoeklicht komen wij hier op terug.
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.
Tot slot wensen wij u een hele fijne herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens

Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober hebben wij op school de Kinderboekenweek op een feestelijke wijze
geopend.

In een bomvolle aula werd, o.l.v. twee professoren, een ‘raar maar waar quiz’ gespeeld. Meer
foto’s vindt u op onze website www.antonius-heusden.nl
Gisterenmiddag is de Kinderboekenweek in de groepen 1 t/m 7 afgesloten met een
techniekmiddag. Er zijn allerlei proefjes gedaan en bouwwerken gemaakt. Erg leuk! Een extra
bedankje aan alle ouders die op deze middag geholpen hebben!

Extra ondersteuning op school
Vanaf a.s. donderdag zal Joey Hoebergen 2 uur per week aanwezig zijn op school om allerlei
“klusjes” over te nemen. Joey is woonachtig in Heusden en is, door een noodlottig ongeval een
aantal jaren geleden, niet in staat om te werken. De afgelopen jaren heeft hij hard geknokt om zijn
leven weer een positieve invulling te kunnen geven. Op dit moment is hij zo ver dat hij voor 2
uurtjes per week weer aan de slag wil gaan.
Wij willen hem heel graag deze kans bieden. Hij zal vooral Roy ondersteunen in een aantal
administratieve zaken en daarnaast allerlei andere hand- en spandiensten gaan verrichten. Joey,
veel plezier op onze school!
Hieronder stelt hij zichzelf even voor.
Vanaf 22 oktober 2015 zullen jullie mij tegen kunnen komen op school.
Daarom wil ik me graag even voorstellen aan jullie.
Ik ben Joey Hoebergen, 29 jaar en woon sinds 1,5 jaar samen met mijn
vriendin in Heusden. Dit bevalt ons prima. Ik ben altijd erg actief en
creatief geweest, zowel in het werk als in mijn vrije tijd. Mijn hobby's zijn
o.a. darten, vissen, voetbal en reizen. Daarnaast ga ik graag met Fanny
en vrienden leuke dingen doen. Helaas kan ik door omstandigheden mijn
beroep als tegelzetter niet meer uitvoeren. Door een bedrijfsongeval heb
ik naast een aantal fysieke beperkingen ook hersenletsel opgelopen. Dat
is de reden dat ik helaas mijn eigen bedrijfje heb moeten opgeven. Omdat
ik wel nog steeds graag nuttig bezig ben, hoop ik mijn creativiteit op school te kunnen benutten.
Daarom ben ik vanaf 22 oktober iedere week een paar uurtjes te vinden als assistent.
Ik heb er ontzettend veel zin in.
Groetjes,
Joey Hoebergen

Snoep
Wij merken op school dat er toch regelmatig kinderen zijn die snoep meebrengen om na de lunch
op te eten. Wij willen u vragen om dit voor thuis te bewaren en alleen de lunch mee naar school te
geven.
Nieuw gymrooster na de herfstvakantie
Vanwege een aantal organisatorische wijzigingen zal er na de herfstvakantie een nieuw
gymrooster gehanteerd worden. Hieronder ziet u dit nieuwe rooster.

Dag

Tijd

Groep

Leerkracht

Maandag

12:30 – 13:30

3/4

Wille

Dinsdag
(methode)

11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

8
2/3
7

Eric
Mariska
Leanne

Woensdag
(methode)

09:15 – 10:15
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

6
3/4
4/5

Pia
Kim
Jan

Donderdag

11.00 – 12.00
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

7
4/5
2/3

Famke
Jan
Ellen

Vrijdag

12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

8
6

Eric
Pia

Project zwerfafval groep 7
Blikjes, zakjes en papiertjes op straat. Zwerfafval is een van de grootste ergernissen. Het maakt
het straatbeeld lelijk en vervuilt het milieu. Wij gaan werken aan een zwerfafvalvrije gemeente. Ook
leerlingen van de basisschool kunnen hieraan bijdragen. Daarom doen ze mee aan het project
‘Zwerfafval mooi niet!’ en gaan ze de uitdaging aan voor ‘Someren-Asten-Schoon!’
De gemeente Asten vindt het belangrijk om op de basisscholen extra aandacht te schenken aan
zwerfafval en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving. Jong geleerd is immers oud gedaan! De
gemeente biedt daarom dit jaar het project ‘Zwerfafval, mooi niet!” geheel aan. Alle basisscholen in
de gemeente kunnen daaraan deelnemen.
Wat houdt het project in? Vandaag is er in groep 7 een gastles verzorgd over zwerfafval. Hier is
ingegaan op het weggooigedrag en de gevolgen van zwerfafval voor het milieu. De leerlingen
hebben opdrachten gekregen en hebben daarna een zwerfafval-quiz gespeeld. Aansluitend zijn ze
buiten aan de slag gegaan met het opruimen van zwerfafval in de schoolomgeving.

Actie ‘Ik wil je zien!’
en fietscontrole
Woensdag 4 november 2015 verwachten we dat
iedereen die te voet of met de fiets naar school komt,
een veiligheidshesje aan heeft.
Dit in het kader van de actie ‘IK WIL JE ZIEN!’
Woensdag zal er tevens een fietscontrole plaatsvinden van voornamelijk licht en reflectie door
leden van de werkgroep Verkeer en plaatselijke fietsenmakers
i.s.m. de kinderen en de leerkracht van elke groep.
Ook op andere fietsonderdelen zal gecontroleerd worden! Kleine problemen zullen ter plaatse
worden gerepareerd; voor grotere mankementen zal verwezen worden naar een fietsenmaker.
De werkgroep Verkeer hoopt op medewerking van u allen.
Werkgroep Verkeer BBS Antonius

Veerkracht en weerbaarheid bij kinderen
bevorderen (ouders)
In elk gezin gebeurt weleens wat en iedere ouder loopt tegen opvoedproblemen aan. Er is hulp! In deze
lezing krijgt u tips over hoe u de zes bouwstenen voor emotionele veerkracht kunt stimuleren. Emotionele
veerkracht geeft kinderen de vaardigheden om te leren omgaan met hun gevoelens en stress. De zes
bouwstenen zijn:







Gevoelens herkennen en accepteren;
Gevoelens op een gepaste manier uiten;
Opbouwen van een positieve instelling;
Ontwikkelen van effectieve manieren om met stress om te gaan;
Omgaan met negatieve gevoelens en vervelende situaties;
Ingrijpende gebeurtenissen kunnen hanteren.

We willen je hier heel graag meer over leren tijdens een lezing. Je gaat naar huis met tips en trucs die het
opvoeden zeker leuker maken!
Wanneer?
18 november van 19.30 tot 21.30
Voor wie?
Alle ouders zijn welkom!
Waar?
Wijkcentrum Someren, Kerkstraat 6
Informatie en Aanmelden
Heb je nog vragen over deze bijeenkomst of wil je je aanmelden(aanmelden graag via mail)?
Ellen de Jong Tel. 06 19999961
E-mail ellen.dejong@ooastensomeren.nl

