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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen week hebben de leerlingen hun rapport meegekregen en deze week vinden de
oudergesprekken plaats. Een goed moment om met elkaar terug te kijken op de afgelopen periode
en vooruit te kijken naar de komende tijd.
Binnen het team hebben wij de afgelopen periode de startgesprekken geëvalueerd en we hebben
mogen concluderen dat wij deze gesprekken als zeer waardevol hebben ervaren. We hebben
immers hetzelfde belang; de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen. Tijdens deze oudergesprekken zal
dit, aan de hand van het rapport, een vervolg krijgen.
Naar aanleiding van de Cito M-toetsen worden de groepsplannen geëvalueerd en worden er
analyses gemaakt. Vanuit deze analyses passen wij het werken in de groep aan. Op deze manier
streven wij ernaar alle kinderen te bieden wat zij nodig hebben!
Verder willen wij u alvast wijzen op een informatieavond op dinsdag 22 maart a.s. Op deze
avond vindt de jaarvergadering plaats van de Ouderraad. Daarnaast zal er tijdens deze avond ook
informatie gegeven worden door de directie en MR over de invulling van de schooltijden voor
schooljaar 2016-2017. Een uitnodiging met daarin meer informatie volgt op korte termijn, maar wij
vragen u bij deze om alvast dinsdag 22 maart in uw agenda te noteren. Deze avond begint om
20.00 uur.
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

PRODAS-studiedag
Zoals in de jaarplanning al is aangegeven, is op woensdag 16 maart voor de teams van alle
Prodasscholen een studiedag gepland. Dat betekent dus dat de kinderen die dag vrij zijn.
Actie “Geef mij maar een boek”
Afgelopen zaterdag, 20 februari, is de actie “geef mij maar een
boek” begonnen. Dit is een landelijk opgezette actie waarbij
kinderen in de gelegenheid worden gesteld om een bekend boek
voor maar € 1,00 te kopen.
Dit jaar gaat het om het boek “Oorlogswinter” van Jan Terlouw. De
boekhandel in Asten (Letters & Zo) doet hier ook aan mee. Vorige
week is hier in de groepen 6 t/m 8 al iets over verteld.

TROTS; RESULTATEN EINDTOETS BASISONDERWIJS 2015
In de eerste week van 2016 heeft RTL de resultaten van de eindtoets basisonderwijs openbaar
gemaakt. Alle reden voor ons om trots te zijn! Wij waren namelijk de hoogst scorende school van
Deurne, Asten en Someren! Onze score was een 8,2. De gemiddelde score van PRODAS
scholen is een 7,1; dat is 0,1 punt boven wat er van die scholen verwacht mag worden.
De scores van de scholen zijn afgezet tegen de scores van vergelijkbare scholen. Niet elke school
heeft immers dezelfde leerlingen populatie. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere
(vergelijkbare) scholen des te hoger is het rapportcijfer. Doet een school precies wat er van die
school verwacht mag worden, dan scoort die een 7.
Stagiaires tweede semester
Vanuit de Kempel starten volgende week weer een aantal stagiaires op onze school:
Groep 2-3: Alison van Leunen (alle dinsdagen en soms op woensdag)
Groep 6: Lisanne Meulendijks (alle maan- en dinsdagen)
Daarnaast is vorige week Manon Rutjens (stagiaire onderwijsassistent) begonnen ter
ondersteuning in groep 1. Zij zal op de maan- en dinsdagen aanwezig zijn.
Wij wensen hen veel plezier en succes toe op onze school!
Voorleeswedstrijd
Vorige week dinsdag vond in de Klepel in Asten de voorleesfinale van de gemeente Asten plaats.
Namens onze school deed Pim Klein Zieverink uit groep 8 mee, onze schoolkampioen!
Uiteindelijk heeft Pim niet gewonnen, maar was het wel mooi om dit mee te maken. Wij zijn trots
op onze schoolkampioen!

Vastenactie
Volgende week, dinsdag 1 maart, krijgen alle kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de
vastenactie mee naar huis. Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje
uiterlijk vrijdag 11 maart retour is?
Dit jaar worden er weer 2 projecten mee ondersteund. Te weten het stichten van een basisschool
in Ogembo (Kenia). Al enkele jaren steunen wij de zusters in het oosten van dit Afrikaanse land. Er
is al een ondergrondse watertank en een apotheek gebouwd mede dankzij de vastenactie. Zij
willen dan ook met veel enthousiasme hun werk blijven voortzetten. Het mooie, maar ook kostbare
project zal verschillende jaren in beslag gaan nemen. Toch willen wij met de vastenactie dit project
een kans geven. Het tweede project betreft de renovatie van badkamers in het bejaardenhuis “Sint
Martin” in Oreadea in Roemenië. Vorig jaar zijn er met een bijdrage van de vastenactie 4
rolstoelvriendelijke douches voor een bejaardenhuis in Margitha (Roemenië) gerealiseerd.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Carnaval
Op vrijdag 5 februari jl. vond onze carnavalsviering plaats. Onder leiding van Prinses Indy en Raad
van Elf hebben we een geweldig leuke dag gehad!
Onder het toeziend oog van veel publiek trok de schooloptocht door Heusden! Dank aan iedereen
die de moeite genomen had om te komen kijken!
Na de optocht vond het carnavalsbal plaats. Voor de groepen 1 en 2 in de speelzaal op school en
voor de groepen 3 t/m 8 in de Pandoer. We hebben allemaal genoten van een geweldig mooie
dag. Dank aan de werkgroep en een extra dank je wel aan de Pandoer voor het beschikbaar
stellen van de ruimte!

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Binnen de GMR is het vakantierooster voor het volgende schooljaar besproken en goedgekeurd.
Hieronder vindt u de data van de verschillende vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paas-maandag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkster-maandag
Zomervakantie

ma 24-10-16 t/m vrij 28-10-16
ma 26-12-16 t/m vrij 06-01-17
ma 27-02-17 t/m vrij 03-03-17
ma 17-04-17
valt in de meivakantie
ma 24-04-17 t/m vrij 05-05-17
do 25-05-17 en vr 26-05-17
ma 05-06-16
ma 17-07-17 t/m vr 25-08-17

Daarnaast zullen er nog enkele studiedagen voor onze school ingepland worden. Dit wordt binnen
de MR besproken en zal vervolgens in de jaarinfo en de jaarkalender gedeeld worden.
Luizencontrole
Gisteren is er op school door de werkgroep weer gecontroleerd op hoofdluis. Ook dit keer zijn we
weer luisvrij!
Mocht u onverhoopt in de tussentijd luizen bij uw kind(eren) signaleren, dan graag een signaal
naar school zodat we adequaat actie kunnen ondernemen.

