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Beste ouders/verzorgers,
De lente is begonnen! Wij hopen dat het aantal griepgevallen onder leerkrachten en leerlingen met
de komst van wat mooier weer drastisch af gaat nemen.
Vorige week dinsdag heeft de druk bezochte informatieavond rondom jaarvergadering Ouderraad
en verandering Schooltijden plaats gevonden. Fijn om te zien dat er zo veel ouders waren!
Denkt u nog aan het inleveren van de enquête vanuit de MR rondom schooltijden? (We
hebben momenteel zo’n 35 enquêtes retour ontvangen)
Dit kan naar het volgende e-mailadres: MRantoniusheusden@gmail.com
Tijdens deze avond heeft de OR ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor hun bezetting in het
nieuwe schooljaar. Een aantal OR-leden houdt op en zij zijn op zoek naar versterking! U kunt zich
aanmelden via ouderraad@gmail.com .
Wat direct samenhangt met het werk van de ouderraad is de invulling van de verschillende
werkgroepen die wij op school hebben. Aan het einde van het schooljaar hebben we behoorlijk wat
ouders die stoppen omdat hun (laatste) kind(eren) van school af gaat. Zonder nieuwe hulpouders
kunnen wij niet alle activiteiten en werkgroepen in stand houden. Wie helpt ons om onze
activiteiten ook volgend jaar (en de jaren daarna) te kunnen organiseren voor onze
leerlingen?
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.
Ook zijn wij actief op Facebook. https://www.facebook.com/BBS-Antonius-1525446491026237/
(of zoek op www.facebook.com naar BBS Antonius) Volgt u ons ook????
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Entreetoets groep 7
De opzet van de Entreetoets is sinds dit schooljaar anders. Het vergt minder tijd om dit af te
nemen dan voorheen. Wij hebben besloten om de Entreetoets in de week van 11 april af te
nemen. Ouders van groep 7 worden hierover door de eigen leerkrachten verder geïnformeerd.
Eindtoets groep 8
De Eindtoets voor groep 8 vindt plaats op dinsdag 19, woensdag 20 en
donderdag 21 april a.s. Meer informatie volgt via de groepsleerkracht.
Bij deze wensen wij groep 7 en 8 alvast heel erg veel succes toe!

Koningsdag op school vrijdag 22 april
Op vrijdag 22 april a.s. vieren wij op onze school
‘Koningsdag’. Ook dit jaar zal de dag weer in het
teken staan van een sport- en spellendag.
We starten ’s morgens op school met een
Koningsontbijt. Meer informatie ontvangt u binnenkort vanuit de werkgroep.
Voor deze dag zijn wij op zoek naar (veel!) hulpouders die deze dag mee willen helpen met het
begeleiden van een groepje of een spel. Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda??
Zoals in de jaarkalender al is aangegeven, zijn de groepen 1 en 2 op maandag 18 april vrij, groep
3 is op deze maandag de middag vrij! Zodoende kunnen zij meedoen met de Koningsdag.
Jubileum meester Jan en meester Eric
Dit schooljaar hebben wij op school twee collega’s die hun onderwijsjubileum vieren. Meester Jan
is 40 jaar werkzaam in het onderwijs en meester Eric 25 jaar. Dit laten wij natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan.
Deze jubileumdag zal plaatsvinden op vrijdag 3 juni a.s. (Op de jaarkalender staat nog woensdag 1
juni, maar dit kan om organisatorische redenen niet doorgaan). Dat betekent dat de groepen 1 en
2 op maandag 30 mei vrij zijn. Wij gaan er samen een gezellige dag van maken.
Voor het organiseren van deze feestdag zijn wij ook op zoek naar ouders die willen helpen. Meer
informatie volgt hierover binnenkort in een aparte brief.
Workshop “Minecraft” Prodas-studiedag (door onze leerlingen, samen met meester Roy)
Op 16 maart, tijdens de PRODAS studiedag, hebben 6 leerlingen van onze school samen met
meester Roy en Tessa van Zadelhof een workshop Minecraft verzorgd.

Het ontzettend populaire Minecraft komt steeds meer naar de scholen.
De game, waarbij je onder andere een eigen wereld kunt creëren, gaat de educatieve kant op.
Het krachtigste instrument bij de implementatie van dergelijke leermiddelen is ruim
voorradig op de Antoniusschool: onze eigen leerlingen!
Wessel van Oosterhout, Ties van Gerwen, Teun van Mierlo, Iris Joosten, Wouter Hurkmans en
Kasper van den Eijnde hebben tijdens deze workshop hun skills getoond.
Ties heeft zelfs, geheel spontaan, een deel van de presentatie overgenomen.
Wij zijn natuurlijk super trots op deze talenten!

De Week van de Lentekriebels!
Op 21 maart is de lente begonnen, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik?
Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom besteden we in de week van 4 tot en met 8 april aandacht aan relationele en
seksuele vorming in alle groepen.
Waarom een Week van de Lentekriebels?
Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die
met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het
leren van relationele vaardigheden kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld
ontwikkelen. Daarnaast kan aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd er ook voor zorgen dat
kinderen geen of minder risico’s gaan nemen, als ze gaan experimenteren met seksuele relaties.
Waar gaat een les seksuele en relationele vorming over?
In de onderbouw kan een les relationele en seksuele vorming gaan over het eigen lichaam en
verschillen tussen jongens en meisjes. In de middenbouw kan de aandacht uitgaan naar het
zelfbeeld, hoe meisjes en jongens over elkaar denken, vriendschap en verliefdheid. In de
bovenbouw komen thema’s als veranderingen in de puberteit, daten op internet,
(homo)seksualiteit, veilig vrijen en wensen en grenzen aan bod. Bij het kiezen van de thema’s
wordt rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
Gevonden voorwerpen
Bij onze conciërge staat een grote doos vol met gevonden voorwerpen. De laatste week voor de
mei-vakantie zullen wij deze spullen uitstallen op een tafel in de aula (aankondiging in volgende
Zoeklicht). De spullen die na de mei-vakantie nog niet opgehaald zijn, schenken wij aan een goed
doel.

PRODAS GMR ZOEKT VERSTERKING VAN OUDERS!!
Vind je het interessant om op Prodas niveau mee te denken over vernieuwingen binnen het onderwijs,
strategisch huisvestingsplan en financiën? Wil je meedenken over hoe we de GMR en de MR met elkaar
kunnen verbinden? Ben je daarbij ook nog kritisch en voel je je betrokken bij Prodas? KORTOM wil je
maximaal bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van alle Prodas kinderen?
Ga dan deze uitdaging niet uit de weg!

Dan zijn we op zoek naar jou!!!
Wil je meer informatie?
Kijk eens op http://www.prodas.nl/GMR
Of neem contact op met Robert Bukkems:
Tel. 06-29006342 of robert.bukkems@ipmpartners.nl

