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Beste ouders/verzorgers,
Gisteren heeft u een mail ontvangen rondom het overlijden van Gerrit Berkers en het verzetten van
onze jubileumdag.
Deze jubileumdag hebben we kunnen verzetten naar vrijdag 10 juni a.s.
Wij hopen dat er voldoende ouders zijn die ons op deze dag willen komen helpen.
Van een aantal ouders weet ik ondertussen dat zij op 10 juni niet kunnen. Wie kan ons op vrijdag
10 juni komen helpen tijdens deze jubileumdag???????
De bijbehorende informatieavond vindt nu plaats op donderdagavond 9 juni van 20.00-22.00 uur.
Voor de mei-vakantie hebben de groepen 7 en 8 gezwoegd bij het maken van de Entreetoets en
de Eindtoets. Vorige week hebben we de definitieve resultaten ontvangen. Resultaten waar wij
ontzettend trots op zijn.
Score groep 8: 539,9 (landelijk gemiddelde 534,5)
Score groep 7: 131,2 (landelijk gemiddelde 115,1)
Een groot compliment aan leerlingen en collega’s! Hier kunnen we op voortbouwen!
Tijdens de Kermis-studiedag hebben we met het team de speerpunten voor het nieuwe schooljaar
bepaald. Wij gaan verder op de ingeslagen weg en gaan verder invulling geven aan een rijke
leeromgeving, eigenaarschap van leerlingen en de rol van de leerkracht hierin. Wij houden u op de
hoogte.
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?
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Wijzigingen schooltijden komende week
In de mail die u gisteren ontvangen heeft hebben we al benoemd wat het verzetten van de
jubileumdag voor consequenties heeft voor schooltijden voor bepaalde groepen.
Hieronder vindt u nogmaals de wijzigingen:
Vrijdag 3 juni:
alle groepen gaan tot 14.30 uur naar school
Maandag 6 juni:
groepen 1 en 2 zijn vrij, groep 3 is ’s middags vrij
Vrijdag 10 juni:
jubileumdag voor alle groepen tot 14.30 uur
Meer informatie over de jubileumdag krijgt u begon volgende week via e-mail. Houd in ieder geval
vrijdag 10 juni van 13.30-14.30 uur vrij in uw agenda voor een spetterend einde van de
jubileumdag.
Mocht u overdag een handje willen en kunnen komen helpen, dan horen wij dit heel erg graag!

Schoolvoetbaltoernooi groep 5 op woensdag 18 mei jl.
Het was vandaag een sportieve dag!
Daan, Roel, Ruben, Thijs, Nienke, Bas, Tijs, Guus en Jeroen vertegenwoordigden groep 5 namens
de Antoniusschool bij het schoolvoetbaltoernooi in Asten.
Na 2 gewonnen en 2 verloren wedstrijden gingen ze met een mooie beker en de vierde plek naar
huis. Volgend jaar zijn we weer van de partij, aldus de spelers!

Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de
zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind
vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige
dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden.
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store
of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Nieuwe kasten in de BOS (Bieb Op School)
Afgelopen vrijdag is de ruimte van de BOS opnieuw ingericht met nieuwe kasten. Wij zijn erg blij
met dit resultaat.
Op donderdag 9 juni a.s. wordt de BOS ’s middags feestelijk “heropend”. Voor de
onderbouwgroepen staat een leuke activiteit gepland. De bovenbouwgroepen brengen een bezoek
aan de BOS.

Mad Science; na-schoolse wetenschapsclub
Op dinsdag 7 juni a.s. start op onze school de “na-schoolse
wetenschapsclub”. N.a.v. de techniekshow die op onze school
verzorgd werd door Mad Science zijn er 16 leerlingen die zich
aangemeld hebben voor deze 6 bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het handenarbeidlokaal.
Ouders van opgegeven leerlingen hebben hierover thuis meer
informatie ontvangen.
Wij wensen jullie heel erg veel plezier!
Bezoek van groep 2 aan “Het Eetpunt” in het Hart van Heuze
Op woensdag 20 april jl. heeft groep 2 een bezoek gebracht aan “Het Eetpunt” in het Hart van
Heuze. Deze ochtend stond in het teken van Koningsdag.
De mensen hebben genoten van het optreden, de “Hupsakee”, van de kinderen!
Een mooie verbinding tussen jong en “oud”!

Heuze Olympics
Na een succesvolle start vindt op 1 september 2016 de 2e editie van de Heuze Olympics plaats,
een sportief evenement voor de Heusdense jeugd.
Dit wordt georganiseerd door 6 Heusdense verenigingen (JN, ONDO, DOS, 't Ventieleke, TV de
Meijvink en onderling kunstgenot).
Kinderen maken tijdens deze dag op een speelse manier kennis met de verschillende
verenigingen en sporten. Zo is er b.v. een klauterparcours, tennisclinic en kunnen ze crossen door
de bossen.
Het evenement is geschikt voor jonge en oudere jeugd, daar wordt de groepsindeling en
moeilijkheidsgraad op aangepast.
De informatieflyer is toegevoegd als bijlage in de mail van het Zoeklicht. Wij hopen op veel
aanmeldingen!
Meer informatie kunt u vinden op www.hartvanheuze.nl. Hier kunt u ook aanmelden.

