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Beste ouders/verzorgers,
De maand december staat altijd volledig in het teken van het Sint- en Kerstfeest. Toch hebben we
gisteren ook nog een ander feestje mogen vieren; de uitreiking van het “Vignet Gezonde School”!
In een bomvolle aula hebben wij het vignet “sociale veiligheid en welbevinden” uit handen van
wethouder Jac Huijsmans mogen ontvangen. Wij zijn hier ontzettend trots op! Dit is een prachtig
mooie erkenning voor datgene waar wij veel aandacht voor hebben, zowel bij onze leerlingen als
bij de leerkrachten als bij u als ouders. Ook de bijbehorende media-aandacht is een mooie reclame
voor onze school!

Tijdens deze uitreiking hebben wij tevens een cheque mogen ontvangen uit handen van Frank
Maas (Spar Heusden). Een paar maanden geleden heeft er in Heusden een sportmiddag
plaatsgevonden vanuit een samenwerking tussen de Spar, onze school en de Johan Cruijff
Foundation. Naar aanleiding van deze middag heeft de Johan Cruijff Foundation onze Spar, als
een van de 5 in Nederland, uitgekozen als winnaar van een cheque van 8.000 euro! Deze cheque
is te gebruiken voor het aanbrengen van speciale coatings op de speelplaats om sport en
bewegen aan te moedigen. Uiteraard zijn wij superblij met deze cheque! Dank je wel Frank en
dank je wel Johan Cruijff Foundation!

A.s.donderdag staat in het teken van onze Kerstviering. In de ochtend gaan de kinderen aan de
slag met allerlei workshops, knutselactiviteiten etc. ’s Middags zijn de kinderen vrij zodat wij om
17.00 uur samen in de klas kunnen eten. De gezamenlijke Kerstviering vindt plaats van 18.00 uur
– 19.00 uur in de grote zaal van Hart van Heuze. Komt u om 18.00 uur ook??
Wij gaan er samen een gezellige dag van maken.
A.s. vrijdag is een gewone lesdag. Dat betekent dat de groepen 1-2 tot 12.30 uur naar school
gaan en de groepen 3 t/m 8 tot 14.30 uur.
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.

Namens alle collega’s van BBS Antonius
wensen wij u hele fijne en gezellige
kerstdagen toe en alle goeds voor het
nieuwe jaar! Maak er samen iets moois van!
Fijne vakantie en tot maandag 9 januari!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens

Open dag ZONDAG 22 JANUARI A.S.
Op zondag 22 januari a.s. houden wij, samen met Pinkeltje
en Korein, onze open dag.
De school is geopend van 11.00 – 13.00 uur.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Tot dan!
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