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Beste ouders/verzorgers,
Deze week alweer de laatste schoolweek voor de mei-vakantie. Een week die we afsluiten met de
Koningsspelen.
Voor groep 8 is deze week een belangrijke week. Zij nemen namelijk deel aan de CITO-eindtoets.
Vandaag zijn ze hiermee begonnen.
Andere jaren werd er in groep 7 ook altijd de (zeer omvangrijke) Entree-toets afgenomen. Vanaf dit
schooljaar hebben wij besloten om deze toets niet meer af te nemen. De Entreetoets vormde een
prognose richting de Cito Eindtoets die in groep 8 afgenomen wordt en het mogelijke
uitstroomniveau van de leerlingen.
Dat was een meerwaarde in de tijd dat en het LVS zelf nog geen prognose gaf over het mogelijke
uitstroomniveau van de leerlingen en de Cito Eindtoets een rol kon spelen in de overgang naar het
voortgezet onderwijs.
Het afnemen van toetsen kost veel tijd. In de periode april, mei, juni werden in groep 7 de methode
gebonden toetsen , de Entreetoets én de toetsen van het LVS afgenomen! Het afnemen van al
deze toetsen betekent een enorme belasting voor de leerlingen van groep 7. Er zijn in deze
periode weken waarop dagelijks toetsen op het programma staan. Wij hebben onze twijfels over
het nut daarvan. Vandaar dat wij besloten hebben om deze toets niet meer af te nemen. Ouders
van groep 7 hebben hierover al een uitvoerige brief ontvangen.
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?
Rest ons nog om u alvast een hele fijne mei-vakantie toe te wensen!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Koningsdag op school vrijdag 21 april
Zoals in het vorige Zoeklicht al aangekondigd is, doen wij a.s. vrijdag
mee met de Koningsspelen. Wij zijn ontzettend blij met het aantal
ouders dat zich opgegeven heeft om te komen helpen. Hartelijk dank
hiervoor!
Deze ouders hebben ondertussen via e-mail de nodige informatie
ontvangen.
We starten ’s morgens met het Nationale Koningsontbijt. Kinderen ontbijten dus op school!
Hier wordt alles voor geregeld, dus kinderen hoeven zelf niets mee te brengen. Wel moeten de
groepen 3 t/m 8 zelf voor een lunchpakket zorgen.
Ouders die op deze dag willen komen kijken, zijn natuurlijk van harte welkom! Alle spellen vinden
rondom de school plaats.

Vormsel groep 8
Op zaterdag 13 mei a.s. vindt in Heusden het Vormsel plaats. Deze viering begint om 18.30 uur.
De kinderen worden gevormd door vicaris C. van den Hout.
PASEN
Afgelopen vrijdag hebben we op school onze Paasviering gehad. We zijn de ochtend begonnen
met een Paasconcert met onze eigen schoolharmonie “The Young Musicians”!

Wat een geweldig mooi project, samen met de harmonie.
Na de pauze was er een speurtocht uitgezet.

Dank je wel aan alle hulpouders!
Werkgroep Pasen
PROJECT FOTO/FILM
Op dinsdag 9 mei starten we in de groepen 1 t/m 6 met het project FOTO FILM van Kunstbalie.
We starten dit project met een opening van ongeveer 15 minuten in de aula. De opening start om
9.00 uur. Wie belangstelling heeft is van harte welkom bij deze opening.
De groepen 1 t/m 3 zijn op zoek naar (digitale) fotocamera’s om te gebruiken tijdens dit project. Als
de camera’s nog werken, dan gaan we ze ook echt gebruiken. Wanneer de camera niet meer
werkt, dan gebruiken we deze om uit elkaar te halen. U kunt de camera’s afgeven bij de
groepsleerkracht. Alvast bedankt!

We sluiten dit project af met een schoolbrede tentoonstelling in de aula.
Op 22 en 23 mei bezichtigen alle groepen de tentoonstelling. U als ouder/verzorger nodigen we
uit om na schooltijd de tentoonstelling te komen bezoeken.
HEUSDEN OLYMPICS
Goed nieuws. Ook dit jaar vindt er een nieuwe editie plaats van Heuze Olympics. Op donderdag
24 augustus organiseren diverse Heusdense verenigingen dit leuke jeugdevenement vol sport,
spel en avontuur. Je kunt je nu al opgeven via www.hartvanheuze.nl. Waar wacht je nog op!
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