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Beste ouders/verzorgers,
Deze week alweer de laatste schoolweek voor de mei-vakantie. Een week die we afsluiten met de
Koningsspelen.
A.s. donderdag zit de oudergeleding van de MR bij elkaar om, samen met de directie, de door u
ingevulde enquêtes te analyseren. Na de mei-vakantie stellen we u op de hoogte van de uitkomst
hiervan en wat dit voor consequenties heeft voor het komende schooljaar. Wanneer wij dit helder
in beeld hebben, dan hoort u dit van ons.
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 al?
Rest ons nog om u alvast een hele fijne mei-vakantie toe te wensen!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Koningsdag op school vrijdag 22 april
Zoals in het vorige Zoeklicht al aangekondigd is,
doen wij a.s. vrijdag mee met de Koningsspelen. Wij
zijn ontzettend blij met het aantal ouders dat zich
opgegeven heeft om te komen helpen. Hartelijk dank
hiervoor!
Deze ouders hebben ondertussen via e-mail de nodige informatie ontvangen.
We starten ’s morgens met het Nationale Koningsontbijt. Kinderen ontbijten dus op school!
Hier wordt alles voor geregeld, dus kinderen hoeven zelf niets mee te brengen. Wel moeten zij zelf
voor een lunchpakket zorgen (ook de groepen 1 t/m 3!)
Ouders die op deze dag willen komen kijken, zijn natuurlijk van harte welkom! Alle spellen vinden
rondom de school plaats.
Vormsel groep 8
A.s. vrijdag, 22 april, vindt in Heusden het Vormsel plaats. Deze viering begint om 19.00 uur. De
kinderen worden gevormd door Mgr. Mutsaers.
Communieviering
Op donderdag 5 mei a.s. vindt de Communieviering plaats. Deze viering begint om 10.30 uur.
Vastenactie
De kinderen van de Antoniusschool hebben met de vastenactie (de spaardoosjes) € 170,00 bijeen
gebracht. Het MOV Asten/Heusden/Ommel wil iedereen hartelijk danken voor hun inzet en
bijdrage. Het geld komt ten goede aan de projecten in Kenia en Roemenië.

Gevonden voorwerpen
Vanaf vandaag staat er in de aula een rek vol met achtergebleven kleding. Zit er wellicht iets van
u(w kinderen) bij?? De spullen die op vrijdag 13 mei nog niet opgehaald zijn, schenken wij aan een
goed doel.
Mad Science; na-schoolse wetenschapsclub
De naschoolse techniekcursus van Mad Science laat kinderen op
een leuke manier kennismaken met wetenschap en
techniek. Inmiddels is het een jaarlijks terugkomende cursus op
meer dan 450 basisscholen in Brabant.
De naschoolse techniekcursus is een serie van 6 lessen in een
evenredig aantal weken. De lessen beginnen telkens 15
minuten na afloop van de schooldag en duren 60 minuten. De school
zorgt enkel voor een lokaal, de rest wordt verzorgd
door Mad Science.
Hoe werkt het?
● Mad Science geeft een gratis science show op school om de kinderen te enthousiasmeren
voor wetenschap en techniek. De kinderen krijgen van ons een inschrijfformulier na afloop van de
show. Deze show vindt plaats op maandag 9 mei a.s., onder schooltijd.
● Ouders kunnen hun kind vervolgens via onze website inschrijven voor de cursus. U krijgt van
ons een lijst met de deelnemende kinderen en de ouders krijgen van ons een bevestiging.
● Wij vangen de kinderen na schooltijd telkens op en verzorgen de naschoolse techniekcursus op
de afgesproken data en tijden.
● Als er voldoende inschrijvingen zijn voor de naschoolse techniekcursus, krijgt de school ook nog
een kortingsbon voor onze technieklessen tijdens schooltijd!
Overzicht:
● Voor wie? Kinderen uit de groepen 3 t/m 8
● Hoe lang? 6 bijeenkomsten van 60 minuten
● Hoeveel kinderen ? Per groep minimaal 15 / maximaal 24
● Kosten voor de ouders ? € 64,99 voor 6 lessen
● Subsidies? Ja, sommige ouders kunnen hun kind via Stichting Leergeld opgeven
● Docenten? Mad Science docenten zijn opgeleid om een leerzame cursus te kunnen verzorgen,
waarin ontdekkend en ervaringsgericht leren centraal staat.
Schoolkorfbaltoernooi vrijdag 15 april jl.
Wat hebben wij een leuke en sportieve middag gehad!
Er waren 3 poules groep 5/6. Wij waren ingedeeld in poule C. In deze poulewedstrijden zijn we
eerste geworden.
Toen kwam de spannende finaleronde. We moesten de eerste wedstrijd tegen de
Lambertusschool. De jongens in dat team waren een beetje te wild voor ons en Tom kon ze als
enige jongen niet allemaal de baas. Helaas verloren we met 1 - 0. De tweede finalewedstrijd
moesten we tegen de Bonifatius school. Ook daar zaten veel
jongens in het team, maar onze dames en Tom hebben zich niet
weg laten spelen. Na een spannende wedstrijd was het 2 - 2
geworden.
Dit betekende uiteindelijk dat wij een welverdiende derde plaats
hebben behaald (van de 16 teams)!!
Er was ook nog een spelronde korf schieten. Daar kon je geen
prijs mee winnen maar volgens mij hebben wij daar de meeste
punten gescoord. 2 x 5 minuten op korf geschoten met in totaal
14 punten!
Supergoed gedaan Tara, Fenke, Lize, Tom, Ankie, Sanne en
Fleur.
En hartstikke sportief gespeeld!! Het ijsje na afloop hadden jullie
dan ook zeker verdiend!.

Het Oranjecomite Heusden organiseert

Ochtendprogramma op het Vorstermansplein:
Kinderoptocht onder muzikale begeleiding van Harmonie St.Antonius, drumband en majorettes.
Daarna een samenzijn in Café “De Guitige Geit”.
Alle kinderen uit Heusden, die deelnemen aan de kinderoptocht kunnen na de optocht een presentje
ophalen op het speelpodium van het Vorstermansplein.
Doe je best en win de originaliteitsprijs!
Middagprogramma bij het Hart van Heuze:
Start foto-doe-sneukel-fietstocht tussen 13.30 –14.00 uur met aansluitend een heerlijke kop soep met
broodje.
- muzikale opluistering –
Maak jij de leukste foto tijdens deze fietstocht?
Vanaf 17.30 uur uitreiking prijzen fietstocht.

Voor het hele gezin een foto-doe-sneukel-fietstocht met aansluitend een
heerlijke kop soep met broodjes!
Aanmelden via www.oranjecomiteheusden.nl

