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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen week hebben de leerlingen hun rapport meegekregen en deze week vinden de
oudergesprekken plaats. Een goed moment om met elkaar terug te kijken op de afgelopen periode
en vooruit te kijken naar de komende tijd.
Naar aanleiding van de Cito M-toetsen worden de groepsplannen geëvalueerd en worden er
analyses gemaakt. Vanuit deze analyses passen wij het werken in de groep aan. Op deze manier
streven wij ernaar alle kinderen te bieden wat zij nodig hebben!
In alle klassen zijn we momenteel bezig met een thema rondom “Onderzoekend Leren”. Kinderen
hebben onderzoeksvragen bedacht en zijn momenteel op onderzoek uit om
antwoorden/verklaringen te vinden. Bij deze willen wij u alvast laten weten dat we op
vrijdagochtend 24 maart deze resultaten aan u als ouders willen presenteren. Houd deze
ochtend dus alvast vrij in uw agenda! Meer informatie volgt.
Hieronder vindt u een aantal oproepen waarbij we vragen om uw hulp. Wij hopen dat wij op u
kunnen rekenen! Alvast bedankt voor uw medewerking!
Verder willen wij u alvast een hele fijne Carnavalsvakantie toewensen. Maak er samen iets
gezelligs feest van.
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.
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Vrijwilliger(s) bieb op school. Iets voor u??????
In het vorige Zoeklicht hebben wij een oproep geplaatst voor Vrijwilligers die de
bieb willen draaien op school. Tot op heden hebben wij nog geen reactie
ontvangen. Vandaar nogmaals een dringende oproep!!!!!
Met ingang van 1 maart zijn wij op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die de bieb op
school mee willen draaien. Het gaat om de maandagen van 14.15-15.00 uur.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit via de directie kenbaar maken. U zult
ingewerkt worden door de huidige vrijwilligers.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
Nieuwe speelplaats; HULPOPROEP!!!
De afgelopen periode zijn er een aantal gesprekken gevoerd rondom een
mogelijke aanpassing aan onze speelplaats. Vanuit het opgeheven comité

“Kindervakantieweek Heusden” is geld beschikbaar gesteld voor onze school met als doel om iets
te realiseren op de speelplaats voor onze leerlingen. Als school hebben wij hier geld bijgelegd en
hebben we het volgende besloten:
1. De fietsenstalling wordt verplaatst naar de voorkant van de school.
2. De ruimte aan de achterkant wordt opnieuw ingericht, waardoor het speelterrein vergroot
wordt (ook bij slecht weer is dit gedeelte dan te gebruiken).
Vanaf woensdag 22 maart a.s. gaat dit gerealiseerd worden. Vanwege kostenbesparing zijn wij op
zoek naar hulp op zaterdagochtend 18 maart a.s. De gele klinkers die nu nog in de fietsenstalling
liggen kunnen dan verwijderd worden zodat de hovenier, Luc Ceelen, op die woensdag meteen
aan de slag kan met de aanleg van de “Speel-, relax- en ontdekplek”.
We hebben de firma Jeuken bereid gevonden om een container te sponsoren. Dank je wel
hiervoor! Wij zouden het fijn vinden als er een aantal ouders bereid zijn om mee te helpen met het
verwijderen van deze klinkers (ongeveer 70 m2).

Wie meldt zich aan voor zaterdagochtend 18 maart a.s. 8.30 uur???????
Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd! Aanmelden kan via joost.martens@prodas.nl. Geef ook
even aan wanneer je in het bezit bent van een kruiwagen.
Voor de afwerking van deze speelplek zijn wij bovendien op zoek naar 1 of 2 (oude)
tractorbanden die wij in onze speelplek kunnen verwerken. Wie kan ons daaraan helpen?
Tuintjes
Aan de voorzijde van onze school, voor elk klaslokaal, gaan we tuintjes
maken van ca. 4 m². Daarvoor zijn we op zoek naar planten en stuiken die
vlinders, lieveheersbeestjes, bijen, vogels, ... lokken. Planten met bloemen
en besjes. Bloemen die geuren. Voornamelijk planten die tot max. ca. 1 m.
hoog worden en makkelijk in onderhoud zijn.
Heeft u een plant die u kunt vermeerderen of gaat u uw tuin veranderen en
heeft u planten of struiken over? Wij houden ons aanbevolen.
U kunt daarbij denken aan: Vlinderstruik, Hemelsleutel (sedum), Herfstaster, Rode zonnehoed,
Skimmia, Parelbes, Vossebes, Braam, Wilgenkatjes, Kronkelhazelaar, … Maar ook bloembollen
zoals Sneeuwklokje, narcis, tulp, … Heeft u misschien nog een vogelhuisje in goede staat? Ook
daar zijn we erg blij mee. Verder houden we in de tuintjes ook plekjes vrij om als moestuin te
gebruiken.
Als u planten voor ons heeft neem dan contact op met mariska.verberne@prodas.nl of
joost.martens@prodas.nl.
Jaarvergadering ouderraad
Op dinsdagavond 7 maart om 20.00 uur vindt de jaarvergadering van de OR plaats in de
lerarenkamer op school. Deze vergadering is voor iedereen openbaar. Hieronder vindt u de
agenda.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen 2016
4. Jaarverslag van secretaris
5. Financieel jaarverslag:
a. Verslag kascontrolecommissie
b. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
6. Vaststellen ouderbijdrage
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag & sluiting
PRODAS-studiedag woensdag 15 maart
Op woensdag 15 maart a.s. is er een Prodasbrede studiedag. Dat betekent dat alle kinderen vrij
zijn. “Sportstuif Asten” heeft een aanbod voor alle kinderen van Prodas-scholen. Zie hieronder voor
meer informatie.

Sportdag woensdag 15 maart
Op 15 maart a.s. hebben de kinderen van alle Prodas basisscholen een
studiedag. Sportstuif organiseert op deze dag sportieve activiteiten waar alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 aan kunnen deelnemen.
De activiteiten gaan plaatsvinden bij NWC in Asten.
De activiteiten starten om 10.00 en eindigen om 13.30 uur.
Tijdens de dag zullen er verschillende actieve activiteiten plaatsvinden. De activiteiten staan onder
leiding van buurtsportcoaches vanuit Leef Asten (Sportstuif).
Tijdens deze middag wordt gezamenlijk geluncht, daarvoor moeten de kinderen zelf een
lunchpakket meenemen. Aan deze activiteit zitten geen kosten verbonden. Om deel te kunnen
nemen aan deze activiteit moeten de kinderen zich inschrijven bij Dennis
Bouwmans. Je kan daarvoor een mailtje sturen naar
dennisbouwmans@sportstuif.nl. Inschrijven kan tot vrijdag 3 maart. In
dat mailtje vermeld je de naam, leeftijd en de school van het kind.
Voor meer informatie kijk op: www.leefasten.nl
en hou de facebookpagina van Leef Asten in de gaten:
https://www.facebook.com/LeefAsten
Vragenlijst veiligheid voor ouders
Op maandag 6 maart ontvangt u van ons een e-mail waarin wij u vragen om voor uw oudste kind
op school een vragenlijst in te vullen rondom veiligheid. Wij willen u vragen om deze vragenlijst in
te vullen zodat wij zien wat er goed gaat op onze school op het gebied van veiligheid en waar voor
ons ontwikkelpunten liggen. Deze vragenlijst vult u volledig anoniem in en wij vragen u dan ook om
deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen. De vragenlijst neemt maximaal 15 minuten in
beslag. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Voorleeswedstrijd gemeente Asten
Afgelopen donderdag vond de voorleesfinale van de gemeente Asten plaats. Daan Hassink uit
groep 7 vertegenwoordigde daar onze school. Onder luide aanmoediging van zijn klasgenoten
heeft Daan het ontzettend goed gedaan. Hij heeft helaas niet gewonnen, maar wij zijn uiteraard
heel erg trots op hem (en op groep 7)!

Vakantierooster 2017-2018
Binnen de GMR is het vakantierooster voor het volgende schooljaar besproken en goedgekeurd.
Hieronder vindt u de data van de verschillende vakanties:
Schoolvakanties 2017-2018
Herfstvakantie
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Carnavalsvakantie
maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018
Pasen
maandag 2 april 2018
Meivakantie
maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart
donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018
Carnaval 2017
Vorige week vrijdag is Prins Geert verkozen tot schoolprins! Na een spannende strijd wist hij Teun,
Ray en Femke achter zich te houden.

A.s. vrijdag zal prins Geert tijdelijk de baas zijn van onze school. Onze optocht, met medewerking
van carnavalsvereniging De Peelvrujters, start om 11.30 uur. U komt toch ook kijken???
De route:
Parkeerplaats school - rechtsaf Past. Arnoldstraat - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts Heidehof rechts Heistraat - rechts Antoniusstraat – Vorstermansplein - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts past.
Arnoldstraat - links Heikamperweg–links parkeerplaats school.
I.v.m. overlast voor de buurt hebben we afgesproken om GEEN confetti meer te gebruiken in de
optocht. Serpentines mogen nog wel gebruikt worden.
Het carnavalsfeest van de groepen 1 en 2 vindt ’s morgens plaats op school (zij gaan na de
optocht om 12.30 uur naar huis). De groepen 3 t/m 8 vieren hun feest ‘s middags in het Hart van
Heuze. We gaan er samen een gezellig feest van maken!

