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Beste ouders/verzorgers,
De feestmaand december staat voor de deur. Een periode waarin wij op school uitgebreid
aandacht besteden aan Sint en kerst. Laten we hier samen mooie dagen van maken! Verderop in
dit Zoeklicht leest u hier meer over.
December is ook altijd een moment waarop wij als team de balans opmaken; Hoe staat het met
onze voorgenomen ambities en doelen? Waar zijn we mee bezig?
Er gebeuren mooie dingen op school. Een aantal voorbeelden:
- Er is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de onderwijsontwikkeling op onze
school, met de toepasselijke naam “Vooruit”.
- Leerkrachten volgen een aantal studiebijeenkomsten rondom “Presenteren”
- Wij hebben het vignet “Gezonde School” op het gebied van sociale veiligheid en
welbevinden behaald als eerste school in Asten! (zie verderop in dit Zoeklicht)
- Oprichting van een leerlingenraad (zie verderop in dit zoeklicht)
- Overleg over de verkeersveiligheid rondom de school
- Werkgroep speelplaats waarin gekeken wordt naar mogelijke aanpassingen hieraan
- Gezamenlijk studiemoment met de collega’s van het Talent, Pinkeltje en Korein in het
kader van de brede samenwerking en het versterken hiervan
Kortom; mooie ontwikkelingen waar uw kinderen de vruchten van (gaan) plukken!
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.
Wij wensen u allen een fijn Sinterklaasfeest toe!
Met vriendelijke groeten,
Anja Jansen
Joost Martens
Vignet Gezonde School
Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met o.a. de
GGD bestaat er een subsidie “Gezonde School”.
Binnen een viertal deeldomeinen kan een school een aanvraag doen om aanspraak te
maken op het predicaat “Gezonde school” en daarnaast een subsidiebedrag van 2.000
euro.
Wij hebben als school deze aanvraag gedaan voor het deeldomein “Sociale veiligheid en
welbevinden” en deze aanvraag is toegekend!
Hier zijn wij uiteraard erg blij mee! Het geeft ons de mogelijkheid om nóg meer aandacht te
besteden aan het welbevinden en sociale veiligheid van onze leerlingen!
Wij zijn de eerste school in de gemeente Asten die zich “Gezonde School” mag noemen en wij
zijn daar erg trots op! De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Asten, dhr. Huijsmans, wil
graag persoonlijk het vignet uit komen reiken. Dit gaat gebeuren op maandag 19 december om

14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook Siris wordt hierbij
uitgenodigd en daarnaast gaat er een persbericht uit. Een mooie PR voor onze school.
Binnen het managementteam wordt nog gekeken naar een bestemming voor dit subsidiebedrag.
Hier komen we later op terug.
Sinterklaas
A.s. maandag bezoekt Sinterklaas onze school. U heeft vorige week een
mail ontvangen met daarin een uitnodiging voor het bijwonen van zijn
ontvangst (8.45 uur). De groepen 1 t/m 5 hebben in de ochtend een viering
in de speelzaal (in groepen). De groepen 6 t/m 8 hebben vandaag surprise.
We gaan er samen een gezellige dag van maken!
Dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij. De meesters en juffen hebben
dan een studiedag.
Kerst
Dit schooljaar hebben we besloten om weer een avondviering te doen op
donderdag 22 december. Meer informatie heeft u vorige week per e-mail
ontvangen. Nogmaals de belangrijkste afspraken op een rijtje:
Schooltijden: 8.30-12.00 uur en 17.00-19.00 uur
17.00 uur: start Kerstdiner in de klassen. Ieder kind brengt iets mee
waar maximaal 6 kinderen van kunnen eten
Kinderen brengen zelf een beker, bord en bestek mee
18.00 uur: gezamenlijk open podium in het Hart van Heuze. U bent
van harte welkom!
Leerlingenraad
Vorige week heeft de allereerste leerlingenraadvergadering plaatsgevonden. Uit iedere groep
(vanaf groep 5) zijn 2 kinderen verkozen om zitting te nemen in deze raad. Tijdens deze eerste
vergadering hebben we gesproken over de rol van de leerlingenraad en zijn we inhoudelijk al flink
bezig geweest. Er zijn al leuke, enthousiaste ideeën besproken. Daarnaast hebben zij zichzelf in
alle klassen voorgesteld en is er een echte ideeënbus gemaakt waar andere kinderen hun ideeën
in kwijt kunnen.

Filmopnames in klassen
In een vorig Zoeklicht hebben wij u geïnformeerd over het plaatsen van foto’s op website en social
media. Hier heeft u in het verleden een formulier voor ingevuld en sinds de in gebruik name van
een nieuw aanmeldingsformulier kunt u daarin aangeven of u hiermee wel of niet akkoord gaat.
Een ander aspect dat steeds vaker voorkomt is de meerwaarde om te werken met filmopnames.
Leerkrachten die scholing volgen, leerkrachten die feedback willen op hun leerkrachtgedrag,

groepsprocessen die vastgelegd worden om daar vervolgens mee aan de slag te gaan etc. etc.
Het bewijst zijn waarde en wij willen hier graag meer gebruik van gaan maken.
Het kan zijn dat uw kind thuiskomt met het verhaal dat er gefilmd is in de groep. Voor u als ouders
is het goed om te weten dat het om intern gebruik gaat. Na de analyse worden deze beelden
gewist. Als het filmen voor extern gebruik is, zal er te allen tijde contact opgenomen worden met u
als ouders.
Vormsel
De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats op: zaterdag 13 mei om
18:30 uur in de kerk van de H. Antonius te Heusden. Het vormsel wordt toegediend door vicaris C.
van den Hout. Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen zich aanmelden bij
Toos van der Velden (tel. 670560).
Begin maart vindt er een informatieavond plaats waar u als ouder, samen met uw kind, voor
uitgenodigd wordt. Deze wordt gehouden op de Antoniusschool (in de klas van groep 8). De
uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Tot ziens, de vormselwerkgroep
Voorleeswedstrijd
Vorige week donderdag hebben we op school de finale gehouden van de voorleeswedstrijd. Uit
groep 8 hebben Eline en Ray de finale gehaald, uit groep 7 Sam en Daan.
Onder het toeziend oog van een echte vakjury en de kinderen van groep 4 t/m 8 werd er gestreden
om de titel “Voorleeskampioen van BBS. Antonius”.
Na een spannende strijd is Daan Hassink uit groep 7 verkozen tot voorleeskampioen. Hij zal onze
school vertegenwoordigen in de Astense finale op donderdag 16 februari a.s.
Complimenten voor de andere 3 finalisten, goed gedaan!
Daan, van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier bij de voorleesfinale van de gemeente
Asten! Zet hem op!

Schoolfotograaf
Noteert u alvast dinsdag 9 en woensdag 10 mei in uw agenda? Op deze dagen komt namelijk de
schoolfotograaf!

