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Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas is weer achter de rug en Kerst staat voor de deur! Wij kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde dag met Sinterklaas en zijn pieten. Zowel het bezoek aan de Sint in de speelzaal als de
surprises in de bovenbouwgroepen heeft mooie dingen opgeleverd! Bedankt aan allen die hier
mede voor gezorgd hebben.
Over de invulling van de kerstviering is eerder al een e-mail gestuurd. Hieronder staan nogmaals
de belangrijkste zaken voor a.s. donderdag. Wij gaan er samen een gezellige dag van maken.
Komt u ook??
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.

Namens alle collega’s van BBS Antonius
wensen wij u hele fijne en gezellige
kerstdagen toe en alle goeds voor het
nieuwe jaar! Maak er samen iets moois van!
Fijne vakantie en tot maandag 4 januari!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Kerstviering
A.s. donderdag vieren wij op school samen het kerstfeest! Zoals eerder al aangekondigd vervalt
het avondgedeelte en hebben we er voor gekozen om deze dag gewoon van 8.30-14.30 uur te
laten duren.
In de ochtend wordt gestart met een kerstgedeelte in de eigen groep. Vervolgens zijn er een aantal
workshops waar kinderen in de kerstsfeer bezig zijn met elkaar.
Het ‘kerstdiner’ vindt tussen de middag plaats in de eigen groep. Aan iedereen is gevraagd om wat
kleine hapjes mee te brengen om zo lekker en gezellig samen te kunnen eten.
Vanaf 13.15 uur vindt de spetterende afsluiting plaats in de grote zaal van het ‘Hart van Heuze’. U
bent van harte welkom om deze dag, samen met ons, af te sluiten. Wij zorgen voor een
spetterende viering! U komt toch ook?????
Vrijdag 18 december a.s. om 12.00 uur start de kerstvakantie voor iedereen!
Uitdelen van kerstkaarten
Wij merken dat er kinderen zijn die het leuk vinden om andere kinderen een kerstkaart te geven.
Wij vragen u om dit zoveel mogelijk voor en na schooltijd te doen, aangezien dit veel tijd kost.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Open dag ZONDAG 24 JANUARI A.S.
Op zondag 24 januari a.s. houden wij, samen met Pinkeltje
en Korein, onze open dag.
De school is geopend van 11.00 – 13.00 uur.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Tot dan!

Communie / Vormsel
Op dinsdagavond 5 januari a.s. vindt om 20.30 uur de informatieavond plaats in het kader van de
Eerste Communie. Deze avond vindt plaats in het lokaal van groep 3-4.
Op dinsdagavond 26 januari a.s. vindt om 19.30 uur de informatieavond plaats in het kader van het
Vormsel. Deze avond vindt plaats in het lokaal van groep 8.
Flyer kerstwerkgroep

Harmonie St. Antonius

