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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar breken aan. Tijd om het huidige schooljaar te evalueren en
vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Het samenstellen van de groepen en het plaatsen van
de leerkrachten is een puzzel die nog wat meer tijd vraagt.
Wat vaststaat is dat we volgend schooljaar terug gaan naar 6 groepen. Zo gauw het plaatje rond
is, communiceren wij dit met u.
Verder vinden er de komende weken gesprekken plaats met de Raad van Bestuur over de
mogelijke huisvesting van het Prodas-kantoor in ons schoolgebouw. In tegenstelling tot het
eerdere bericht in het Eindhovens Dagblad, zit dit nog in de oriënterende fase. Tijdens de laatste
MR-vergadering hebben wij dit besproken. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan wordt u
geïnformeerd.
Voor de mei-vakantie heeft groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Het resultaat is ondertussen
binnen en met trots kunnen we zeggen dat we wederom (ver) boven het landelijk gemiddelde
hebben gescoord!
Score: 540,0 (landelijk gemiddelde: 535,1)
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?
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Vrije dagen in juni
In de maand juni zijn er 2 vrije dagen voor alle kinderen; maandag 5 juni i.v.m. Pinksteren en
maandag 12 juni i.v.m. de kermis.
Verkeersbrigadiers gezocht!!!!!
Veiligheid vinden wij op onze school heel erg belangrijk. Het is niet voor
niets dat wij veiligheid opgenomen hebben in onze kernwaarden!
Veiligheid heeft betrekking op allerlei terreinen en wij werken er met z’n
allen hard aan om het veilige gevoel te behouden.
Veiligheid begint al met de weg van huis naar school. Op 2 plekken in het dorp maken wij gebruik
van verkeersbrigadiers; oversteek Meijelseweg en oversteek Antoniusstraat (ter hoogte van ’t
Sparretje).
Wij zijn erg blij met de inzet van de huidige brigadiers en aanmeldingen van enkele nieuwe
brigadiers.

Toche hebben we voor het aankomende schooljaar nog een tekort aan brigadiers! Tot op heden
hebben onvoldoende nieuwe ouders zich aangemeld om als verkeersbrigadiers 15 minuten per
week beschikbaar te zijn voor het veilig laten oversteken van onze leerlingen.
Bij deze dan ook een dringende oproep:

Wie helpt ons om onze leerlingen een veilige weg naar school en naar
huis te bieden???
Knelpunten zijn momenteel nog de dins- en donderdagen.
We zijn op zoek naar ouders waarvan het jongste kind al op school zit. Opa’s, oma’s, buren etc.
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkeersouder: Yvon Kursten
Tel. 06-29210292
Mail: mmjkursten@hetnet.nl
Verkiezing nieuwe oudergeleding MR
Zoals eerder al aangekondigd stopt Dorthe de Jong aan het einde van het schooljaar met haar
taak als oudergeleding MR. Om haar taken over te nemen is er door de MR een oproep gedaan.
Hierop zijn 2 reacties binnengekomen.
Vanwege het aftreden van een andere ouder aan het einde van het volgende schooljaar is tijdens
de laatste MR-vergadering besloten om beide kandidaten, Claudia de Klein en Mandy Moors,
zitting te laten nemen in de MR. Het komende schooljaar hebben zij allebei een halve stem (indien
er gestemd dient te worden). In het volgende Zoeklicht stellen zij zichzelf voor.
Claudia en Mandy, van harte welkom in de MR en veel succes toegewenst!
Werkgroep Petazzie
We zoeken minimaal 2 ouders die willen starten in de Petazzie werkgroep. Het werken in de
Petazzie werkgroep houdt het volgende in:
- het aanschrijven van bedrijven met het verzoek mee te doen aan de Petazzie ochtend.
- puzzelen: hoeveel leerlingenaantallen koppelen aan de bedrijven
- het benaderen van de hulpouders: je bent wel of niet ingezet en wordt wel of niet verwacht (en
bent eventueel reserve)
De correspondentie met ouders en bedrijven is door de werkgroep altijd heel nauwkeurig
bijgehouden. Dat maakt het starten in deze werkgroep vrij gemakkelijk.
Wil je een editie proef draaien omdat je jezelf niet meteen vast wil leggen? Dat kan uiteraard ook.
Alle hulp is welkom.
Aanmelden kan via neeltjevanderloo@hotmail.com
Werkgroep Petazzie
Schooltuintjes
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het klaarmaken van de schooltuintjes. Het resultaat
kunt u hieronder zien.

Het realiseren van onze schooltuintjes is, naast alle inspanningen van leerkrachten en leerlingen,
mede mogelijk gemaakt door de volgende mensen:
Luc Ceelen (klaarmaken van de tuintjes), familie Smolenaars (het schenken van bloembollen), Ton
van Loon (schenken van planten), juf Auke (schenken van planten, Isidorus en kwekerij Moors
(zaden, potgrond en tuingereedschap), AH voor de moestuintjes! Dank jullie wel allemaal!
Lezen met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel
1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt
dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De
VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app
kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de
keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni
zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.
Mad Science
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op
onze school, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met
de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze
aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met
"coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen
voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 6-6-2017
Dinsdag 13-6-2017
Dinsdag 20-6-2017
Dinsdag 27-6-2017
Dinsdag 4-7-2017
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 31-5-2017
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.

