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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar loopt al weer bijna ten einde. Wat gaat het toch snel! De laatste 3 weken van het
schooljaar zijn weken waar nog van alles te doen is; rapporten worden gemaakt, oudergesprekken
worden gevoerd, schoolgids wordt geüpdatet, ouderkalender kloppend gemaakt. Druk, maar dan
kunnen we daarna ook genieten van een hopelijk mooie zomervakantie.
Afgelopen vrijdag heeft u het formatieplaatje ontvangen waarin u heeft kunnen zien welke groepen
er gemaakt zijn en welke leerkrachten daarbij horen. De verdeling van leerlingen over de
verschillende groepen wordt momenteel bekeken. Wij communiceren dit zo snel mogelijk met u.
De huidige groepen 4-5 en 5-6 gaan in dezelfde samenstelling door naar groep 5-6 en 6-7.
Wat daarnaast speelt is de mogelijke verhuizing van het Prodas-kantoor naar ons schoolgebouw.
Het is zeer waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Wanneer dit definitief is, dan hoort u dit van ons.
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
Speciale activiteiten laatste schoolweken
Zoals hierboven al aangegeven staan er in de laatste schoolweken allerlei activiteiten op de
planning. Hier volgt een overzicht van deze activiteiten:
Vrijdag 30 juni
Vanaf maandag 3 juli:
Dinsdag 4 juli:
Maandag 10 juli:
Dinsdag 11 juli:
Donderdag 13 juli:
Vrijdag 14 juli 12.00 uur:

opening speelplaats (zie hieronder voor meer informatie)
tweede rapport
oudergesprekken (indien nodig/wenselijk)
kennismaking nieuwe groep (12.30-13.30 uur)
ouderbedankactiviteit 13.30-14.30 uur (zie hieronder)
afscheidsmusical groep 8 + aansluitend de afscheidsavond groep 8
afscheid Jan en Kim. Receptie na schooltijd van 14.45-16.00 uur (zie
hieronder)
zomervakantie start voor alle groepen om 12.00 uur!

Opening speelplaats
De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan onze speelplaats. Zo is de oude fietsenstalling
veranderd in een prachtige speelplek, is ons verharde gedeelte opgevrolijkt met leuke
spellencoatings en hebben wij aan de voorkant van onze school onze eigen schooltuintjes. A.s.
vrijdag vindt de officiële opening plaats. Deze duurt van 9.45-10.15 uur.
Kinderen hoeven deze dag GEEN fruit mee te nemen!

Ouderbedankactiviteit
Maandagmiddag 10 juli willen wij voor alle ouders een open podium houden om dank je wel te
zeggen voor alle hulp en fijne samenwerking! In de grote zaal van Hart van Heuze bent u van harte
welkom. Wij starten het open podium om 13.30 uur! Tot dan!
Afscheid Jan en Kim
Op donderdagmiddag 13 juli a.s. vieren wij afscheid van onze collega’s Jan Cranenbroek en Kim
Jansen. Jan gaat aan het einde van dit schooljaar genieten van zijn welverdiende pensioen, Kim
gaat een nieuwe uitdaging aan op BS D’n Bogerd in Deurne.
Van 14.45-16.00 uur is er gelegenheid om hen de hand te schudden tijdens de receptie die plaats
zal vinden in de aula van onze school. U bent van harte welkom!
Verkeersbrigadiers gezocht!!!!!
De afgelopen weken hebben enkele ouders zich aangemeld om als verkeersbrigadier aan de slag
te gaan! Heel fijn! Dank je wel daarvoor.
Op dit moment hebben we nog 2 gaatjes in te vullen:
- woensdagochtend (1x per 2 weken) oversteek Sparretje
- donderdagmiddag (1x per 2 weken) oversteek Meijelseweg
Wie kan er een gaatje opvullen? Graag doorgeven aan Yvon Kursten
Tel. 06-29210292 Mail: mmjkursten@hetnet.nl
Even voorstellen: Nieuwe oudergeleding MR
Hoi, Ik ben Claudia de Klein, moeder van Stan (groep 8), Guus (groep 6
Leo-onderwijs in Deurne) en Tijn (groep 3) De reden dat ik me
opgegeven heb voor de MR is dat ik het belangrijk vind om mee te
kunnen denken en beslissen over het onderwijs van de toekomst.
Ik vind het belangrijk dat bij het doorvoeren van allerlei vernieuwingen,
de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en dat het welbevinden
van de kinderen voorop blijft staan.
Ik denk dat ik iets toe kan voegen aan de huidige MR omdat ik ook
ervaring heb met een andere school, namelijk de Heiakker in Deurne
waar onze Guus op de Leo-afdeling zit. Hier wordt al op een andere manier lesgegeven en deze
ervaringen kan ik meenemen binnen de Antoniusschool. In mijn vrije tijd lees ik graag, korfbal ik en
vind ik het leuk om bij de jongens voetballen of tennissen te kijken. Mocht u als ouder een bepaald
onderwerp willen aandragen, dan weten jullie mij te vinden!

Hallo, mijn naam is Mandy Moors en ik ben sinds anderhalf jaar woonachtig in
Heusden samen met Mark en onze 3 kinderen Milan (8), Imme (5) en Mats (3). Ik
ben parttime werkzaam bij Peka Kroef BV op de afdeling P&O. Dingen die ik leuk
vind om te doen zijn zwemmen, winkelen en met de kinderen op pad gaan. Voor
een hapje/drankje met vrienden ben ik altijd wel in. Binnenkort start ik in de MR.
Onze kinderen starten volgend schooljaar in groep 1, 3 en 6. Daardoor weet ik
wat er speelt bij ouders en kinderen en hoop ik daardoor een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan de koers die de school in de toekomst gaat volgen. Ik vind
het een uitdaging en heb er zin in!
Opbrengst vastenactie
De kinderen van de Antoniusschool hebben met de vastenactie (de spaardoosjes) € 214,10 bijeen
gebracht. Het MOV Asten/Heusden/Ommel wil iedereen hartelijk danken voor hun inzet en
bijdrage. Het geld komt ten goede aan de projecten in India, Kenia, Roemenië en Uganda.
Poortjes Korein
Als u via de achterzijde het schoolplein opkomt, vragen wij u om de poortjes te sluiten. Dit i.v.m. de
veiligheid van de jongste kinderen.

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.
Heusden Olympics
Beste kinderen,
Zoals jullie weten hebben we vorig jaar Heuze Olympics georganiseerd.
Dit is uitstekend bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.
De deelname kost slechts 5 euro.
Hiermee betalen we jouw frietje, een snack en andere versnaperingen.
De ranja is gratis en de frisdrank tegen een gereduceerd tarief.
En als klap op de vuurpijl !!!
Als je je opgeeft voor 17 juli dan ben je verzekerd van een collectors item en wel in de vorm van
een t-shirt. Dit wil je toch niet missen zo'n eenmalig actie.
Ontvangen we je opgave na deze datum, dan kunnen we niet garanderen dat je zo'n uniek
exemplaar ontvangt.
Dus schrijf je op tijd in via de site www.hartvanheuze.nl en doe gezellig mee met ons.

