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Beste ouders/verzorgers,
Nog even en dan gaat iedereen genieten van een welverdiende vakantie; kinderen, leerkrachten
en ouders!
Voordat het zover is willen wij graag een groot woord van DANK JE WEL uitspreken aan alle
ouders die altijd klaar staan voor ons.
Ouders die klaar staan om te helpen bij activiteiten zoals “feest”dagen en andere bijzondere
gelegenheden. En niet te vergeten de ouders van de MR, de ouderraad, de brigadiers, de
luizenmoeders, het servicepunt van de bieb en alle ouders die helpen in werkgroepen!
Samen vormen wij de school en namens alle leerlingen en leerkrachten een groot dank je wel!!!
We hopen ook volgend schooljaar weer een beroep op jullie te mogen en kunnen doen.
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.
Tot slot wensen wij u allemaal een hele fijne zomervakantie toe! Geniet er van en wij zien de
kinderen graag weer terug op maandag 5 september!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Vakantierooster/studiedagen
In een eerder Zoeklicht heeft u de vastgestelde schoolvakanties al kunnen lezen. Hieronder zullen
wij nogmaals een overzicht geven.
Daarnaast hebben wij de studiedagen voor het komende schooljaar vastgesteld. Volgend
schooljaar is een kort schooljaar, 39 schoolweken, waardoor er minder ruimte is voor het inplannen
van studiedagen. Hierdoor hebben wij besloten om de Kermisdinsdag NIET meer als studiedag in
te plannen. Naast het te kort aan uren dat gemaakt zou worden is het wettelijk gezien niet
toegestaan om een 3-daagse schoolweek in te plannen (los van weken waarin een feestdag valt).
Dit betekent dat vanaf het komende schooljaar alleen nog de Kermismaandag een vrije dag voor
de leerlingen zal zijn.
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Prodas-studiedag
Paas-maandag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkster-maandag
Kermismaandag
Zomervakantie

ma 24-10-16 t/m vrij 28-10-16
Di 06-12-2016
ma 26-12-16 t/m vrij 06-01-17
ma 27-02-17 t/m vrij 03-03-17
Woe 15-03-2017
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 05-06-17
Ma 12-06-2017
ma 17-07-17 t/m vr 25-08-17

Lunchpauze
In het team hebben wij tijdens de laatste teamvergadering gesproken over de lunchpauze. Tijdens
de informatieavond over de schooltijden, in de MR en in de OR-vergaderingen is dit het afgelopen
schooljaar vaak onderwerp van gesprek geweest. De voornaamste zorg zit bij het opeten van
boterhammen in een te beperkte tijd (voor een aantal leerlingen). Tijdens de eerste MRvergadering van het nieuwe schooljaar staat dit onderwerp opnieuw op de agenda. Tot die tijd
hebben wij teambreed de volgende afspraken met elkaar gemaakt:
-

-

De pauzetijd van 12.00-12.30 uur blijft gehandhaafd
Om 12.15 uur gaat de bel om naar binnen te gaan. Mochten er kinderen zijn die om 12.30
uur hun boterhammen niet op hebben, dan krijgen ze voldoende uitlooptijd om hun
boterhammen op te eten. Dit wordt in alle klassen zo gedaan.
Mocht u voor uw kind)eren) ergens tegenaan lopen, dan kunt u hiervoor bij de
groepsleerkracht terecht.

Interne audit
Op maandagochtend 4 juli jl. heeft de Raad van Bestuur een bezoek gebracht aan onze school in
het kader van de Interne audit. Op deze ochtend zijn zij in gesprek gegaan met een groepje
ouders, een aantal leerlingen uit de bovenbouw en met de leerkrachten.
De bevindingen zijn aan het einde van de ochtend gedeeld met de directie. Natuurlijk zijn er
aandachtspunten, maar de algemene strekking was uitermate positief; ouders over het team, team
over het werken op onze school en leerlingen over het onderwijs dat aangeboden wordt.
Het rapport is gedeeld met leerkrachten en wordt tijdens de eerste MR-vergadering van het nieuwe
schooljaar besproken.
Brigadiers
Het brigadierrooster voor het komende schooljaar is zo goed als rond. Alleen op vrijdag 12.30
uur (voor groep 1-2) is er nog niemand die zich aangemeld heeft.
Dit roept de vraag op of het voor kinderen van groep 1-2 wenselijk is dat de oversteekplaatsen
bezet zijn op deze tijd. Zijn er kinderen van groep 1-2 die alleen naar huis gaan op vrijdag en
daardoor gebruik moeten maken van de oversteekplaats(en)?
Namens de verkeerswerkgroep wil ik u vragen om, indien dit voor uw kind geldt, een e-mail te
sturen naar mmjkursten@hetnet.nl waarin u aangeeft dat uw kind gebruik wil maken van een
oversteekplaats.
Mocht hier geen reactie op komen, dan zullen de oversteekplaatsen op vrijdag om 12.30 uur NIET
bezet worden.
Afsluiting programmeren groep 6
De afgelopen weken hebben meester Roy en juffrouw Pia een pilot “Programmeren” in groep 6
gedraaid. Na wat technische kennis opgedaan te hebben, zijn de kinderen in groepjes aan de slag
gegaan met het programmeren van een eigen spel!
Gisteren en vandaag is groep 3-4 als testgroep aan de slag gegaan met de door groep 6
ontworpen spellen. We kunnen terugkijken op een geslaagde pilot. Volgend schooljaar gaan we
hier zeker meer mee doen en van zien!

Betreft: Klassikale typecursus “De Typetuin” gaat weer van start!
Hoe sneller u inschrijft, hoe hoger uw korting!
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 7,
Leren typen is tegenwoordig net zo belangrijk voor uw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met
tien vingers typen gaat niet vanzelf. Dat leert uw kind het beste via een bewezen methode, zoals De Typetuin.
De voordelen van jong en goed leren typen
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen zijn in het voordeel. Zo typen ze uiteindelijk sneller dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen en er is minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding. Snel en
foutloos typen levert bovendien tijdwinst op. Hierdoor hebben kinderen meer aandacht voor hun werk, iets wat de
kwaliteit ten goede komt!
Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.
Ingrediënten om kinderen het snelst te leren typen
In een groepje onder of na schooltijd, onder begeleiding van een professionele docent en in een speelse
kindvriendelijke leeromgeving boekt ieder kind het snelste type-succes!
De Typetuin combineerde deze ingrediënten tot de bewezen succesvolle klassikale methode!
Startdatum: donderdag 6 oktober 2016 lestijd: 16:15 tot 17:15 uur
Leslocatie: Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 1 5725 AN ASTEN-HEUSDEN







8 lessen van een uur. De definitieve planning ontvangt u vlak voor de start
minimaal 5 keer per week thuis een kwartiertje online oefenen in De Typetuin
inclusief diploma of deelnemerscertificaat
inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen
uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie
diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )

Hoe eerder u inschrijft, hoe hoger uw korting!
De prijs voor de cursus bedraagt zonder korting € 170,00.
U bepaalt zelf de hoogte van uw korting op deze prijs. Hoe eerder u inschrijft, hoe hoger uw korting!




voor 1 augustus €25,- korting met promocode “N2016“
Voor 20 september €12,50 korting met promocode “N2016“
Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken voor de 1e les.

Inschrijven:
Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor “klassikaal” en vul
bij ”vind locatie in de buurt” de woonplaats in. Klik in het kaartje op de juiste locatie. Rechts verschijnt de cursus
waarna u de rest van de inschrijving kunt doorlopen. Vergeet niet de promocode “N2016“ in te vullen!
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur.
Met vriendelijke groeten,
Team van De Typetuin

