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Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2016 is ondertussen al weer een aantal weken oud. Bij deze willen wij u nogmaals het
allerbeste toewensen voor dit jaar.
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar voor ons als school is februari altijd een maand om
al echt vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Dit vergt altijd de nodige voorbereidingen.
Aan welke onderwijskundige doelen hebben wij gewerkt en waar willen wij mee verder gaan?
Hoeveel leerlingen hebben we volgend schooljaar? En wat betekent dat voor leerkrachten en het
aantal groepen. Dit is altijd afhankelijk van het aantal leerlingen dat we hebben. Afgelopen zondag
hebben wij onze open dag gehad en wij kunnen u melden dat wij al de nodige aanmeldingen
hebben ontvangen van nieuwe leerlingen voor komend schooljaar!
Naast het hebben van schooldoelen hechten wij ook veel waarde aan de professionele
ontwikkeling van de leerkrachten. Waar zijn we goed in en waar liggen ontwikkelkansen? In dat
kader hebben de leerkrachten de afgelopen weken een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld
waarin zij concreet aangeven waar hun kwaliteiten liggen en waar ontwikkeling mogelijk is. Ook
wordt er met iedere leerkracht een functioneringsgesprek gevoerd.
Goed onderwijs aan uw kinderen en onze leerlingen staat immers voorop en daar gaan we vol
voor!
Daarnaast is er op de school nu aandacht voor carnaval. A.s. vrijdag 29 januari vindt de
prinsverkiezing plaats. Wie wordt dit jaar onze schoolprins/schoolprinses?
Op vrijdag 5 februari vindt onze optocht plaats, met medewerking van carnavalsvereniging De
Peelvrujters. Onze optocht start om 12.40 uur. U komt toch ook kijken???
De route:
Parkeerplaats school - rechtsaf Past. Arnoldstraat - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts Heidehof rechts Heistraat - rechts Antoniusstraat - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts past. Arnoldstraat - links
Heikamperweg–links speelplaats school.
Ons Carnavalsfeest vindt vervolgens plaats in het Hart van Heuze en voor de jongste kinderen in
onze aula. We gaan er samen een gezellig feest van maken!
Voor de Carnavalsvierders onder ons; Maak er samen een mooie carnaval van!
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 groet,
Anja Jansen
Joost Martens

LET OP!!
Vanwege de activiteiten rondom carnaval op vrijdag 5 februari zijn de groepen 1 en 2 op maandag
1 februari vrij. Zo kunnen zij op vrijdag 5 februari ook deelnemen aan ons carnavalsfeest. Voor
groep 3 geldt dit niet, zij maken op deze vrijdag eenmalig de hele dag naar school.
Open dag afgelopen zondag
Afgelopen zondag heeft onze open dag plaatsgevonden. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde
dag!
Voor de kinderen die al bij ons op school zitten was er een speurtocht uitgezet waarbij er in elk
lokaal een letter gezocht moest worden. Voor mogelijke nieuwe ouders/leerlingen lag er een
informatiepakket klaar.
Veel ouders, leerlingen, opa’s, oma’s en andere bekenden hebben de moeite genomen om een
bezoekje te brengen aan onze school! Dank daarvoor.
Kerstviering 2015
Op donderdag 17 december jl. stond onze school in het teken van Kerst. ’s Morgens werd er in alle
groepen zelf aandacht besteed aan kerstmis, na de pauze gingen de kinderen enthousiast aan de
slag met allerlei creatieve kerst-opdrachten. Ook de middaglunch in de eigen groep stond in dit
teken. Mooi om te zien dat er thuis van allerlei soorten kleine hapjes gemaakt waren om
gezamenlijk op te eten. We zijn de dag geëindigd met een kerstviering in de grote zaal van Hart
van Heuze.
We kunnen terugkijken op een hele geslaagde dag! Dank je wel werkgroep voor de organisatie
van deze dag en aanwezige ouders die de viering samen met ons gevierd hebben!

Voorleesdagen
Zoals eerder in een mail al aangekondigd zijn wij op zoek naar enthousiaste vaders en opa’s die
het leuk vinden om in de groep van hun (klein)zoon- of dochter voor willen komen lezen.
Tot op heden hebben we slechts 1 aanmelding ontvangen.
Daarom willen wij alle moeders en oma’s oproepen om zich alsnog aan te melden!

Welke moeders en/of oma’s zouden het leuk vinden om tussen
27 januari en 6 februari in een van de groepen voor te komen
lezen?
Graag aanmelden bij juffrouw Kim
(kim.jansen@prodas.nl) of juffrouw Mariska
(mariska.verberne@prodas.nl)

Open dagen voortgezet onderwijs
Speciaal voor ouders van leerlingen in de bovenbouw vindt u hieronder een overzicht van de open
dagen van de verschillende voortgezet onderwijs-scholen.
12.00 – 16.00 uur
10.00 – 13.30 uur
Peellandcollege
11.00 – 14.00 uur
Alfrinkcollege
12.00 – 15.00 uur
Hub van Doornecollege
13.00 – 16.00 uur
(Willibrord gymnasium in Deurne heeft afgelopen zondag al haar open dag gehad)
Varendonck College 31 januari 2016
Citaverde
30 januari 2016
IVO Deurne
31 januari 2016

Rapporten / Oudergesprekken / Adviesgesprekken
Op vrijdag 19 februari a.s. krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. In de week die daarop
volgt (week 8), vinden de oudergesprekken plaats voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats in de week van 15 februari
(week 7).
Meer informatie ontvangt u t.z.t. van de groepsleerkracht(en).

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 2 februari een informatieavond
voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren
en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 2 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen en de datum en locatie van de
andere informatieavonden. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

