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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is weer begonnen! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de zomervakantie.
Gisteren hebben wij de kinderen welkom geheten en vandaag voelde het weer als “vanouds”. In dit
eerste Zoeklicht willen wij u alvast informeren over een aantal belangrijke zaken.
In de bezetting van ons schoolgebouw is behoorlijk wat veranderd en gaat nog behoorlijk wat
veranderen. Alle groepen zitten in het lokaal waar ze het gehele schooljaar in zullen blijven.
Momenteel wordt er hard gewerkt om de lokalen die we nog “over” hebben in gereedheid te
brengen.
Dit alles heeft te maken met de verhuizing van het Prodas-kantoor naar onze school. De komende
weken zullen zij een gedeelte van onze bovenverdieping gaan betrekken waardoor wij
genoodzaakt zijn om onze leerpleinfunctie elders onder te brengen. Dit gaat dan om het lokaal
waar de bieb op school zit en het voormalige IB-lokaal. Ook de speelzaal zal een andere functie
krijgen (multi-functioneel) zodat hier door leerlingen en collega’s gewerkt kan worden.
Over onze onderwijsvisie in relatie tot de gebouwelijke wijzigingen informeren wij u uitgebreid
tijdens de geplande informatieavond op donderdag 28 september a.s.
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op
onze website www.antonius-heusden.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 groeten,
Anja Jansen
Joost Martens
Schooltijden vrijdag
Even nog ter herinnering:
Met ingang van dit schooljaar zien de schooltijden op vrijdag er als volgt
uit:
De groepen 1-2-3 gaan tot 12.30 uur naar school
De groepen 4 t/m 8 gaan tot 14.30 uur naar school
LET OP: op vrijdagmiddag 12.30 uur staan er GEEN brigadiers!
Update ouderkalender
Als bijlage bij dit Zoeklicht ontvangt u ook een update van de ouderkalender. O.a. Sinterklaas (5
december), Pasen (30 maart) en informatie rondom het voorgezet onderwijs ontbrak.
Klassenlijst voor alle ouders
Wij willen aan het einde van de week graag weer de klassenlijsten naar alle ouders sturen. Mocht
u bezwaar hebben tegen het benoemen van uw adres- en telefoongegevens dat kunt u dit bij de
directie kenbaar maken. Mochten wij vrijdag niets gehoord hebben, dan mailen de leerkrachten de
klassenlijsten naar alle ouders van de betreffende groep.

Het plaatsen van foto’s op Facebook etc.
Van alle activiteiten die op school plaatsvinden, worden foto’s gemaakt die op
onze website geplaatst worden. Deze foto’s zijn te bekijken na het invoeren van
een wachtwoord (zie hieronder). Zodoende zijn deze foto’s alleen te bekijken
voor u als ouders.
Wij maken als school steeds vaker gebruik van Facebook. Ook hebben wij als
school een eigen Youtube-kanaal (afgeschermd) en komen er regelmatig
andere media op school zoals bijvoorbeeld Siris.
Bij het in gebruik nemen van het nieuwe, Prodasbrede, aanmeldingsformulier zijn deze vragen
opgenomen in deel 3 hiervan. Wij houden op school een lijst bij van leerlingen die niet met foto op
Facebook en/of andere media mogen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind(eren) met foto’s en/of filmpje op Facebook of
andere media verschijnt/verschijnen, dan vragen wij u om dit bij de directie kenbaar te
maken! Wanneer dit voor ons duidelijk is, kunnen wij hier als school rekening mee houden.
Gesprekkencyclus ouders
Een goede verstandhouding tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Daarom proberen
wij u zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen op school. Goede contacten met u
als ouders willen we graag bevorderen. Daarom hebben wij in ons jaarrooster 4 momenten
opgenomen waarin gesprekken gepland staan;
1. startgesprekken in week 38 met alle ouders (meer informatie volgt spoedig).
2. oudergesprekken sociaal-emotionele ontwikkeling in week 46. Dit zijn optionele gesprekken, dat
wil zeggen dat leerkrachten gesprekken voeren met ouders van leerlingen waarvan zij vinden dat
dit nodig is.
3. rapportgesprekken in week 6 met alle ouders naar aanleiding van het rapport.
4. rapportgesprekken in week 26/27 naar aanleiding van het laatste rapport. Ook dit zijn optionele
gesprekken. Wanneer leerkrachten of u als ouder een gesprek wenselijk vinden, dan wordt dit
ingepland.
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten deze vastgestelde weken te praten met de leerkracht. Als
u eens wilt praten met de leerkracht over uw kind, of u hebt vragen, of u wilt iets weten, kom dan
gerust. Na schooltijd kunt u vaak terecht. Het beste kunt u een afspraak maken zodat de leerkracht
ook zeker tijd voor u heeft.
Klassenouders
De klassenouders voor de diverse groepen zijn bekend. Als het goed is heeft u inmiddels al een email ontvangen met daarin de hulplijst voor ouderhulp. Zoals gebruikelijk zullen zij gedurende het
schooljaar contact blijven leggen met u als ouders in de groep wanneer er hulp nodig is bij
activiteiten. Hieronder een overzicht van alle klassenouders:
Groep 1: Anne Martens
Groep 2-3: Marieke Lingg
Groep 3-4: Inge Vervoordeldonk
Groep 5-6: Manja van Eijk
Groep 6-7: Nancy Basten
Groep 8: Inge van der Heijden
Mariëlle Vervoordeldonk
De ouderraad coördineert dit alles. Zij vergaderen zo’n 7 keer per jaar. Vergaderingen zijn bij te
wonen, indien gewenst. Notulen verschijnen op de website.
De ouderraad heeft ook een e-mailadres: antonius.OR@gmail.com
Gevonden voorwerpen
In de aula liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald. Wat er op woensdag 6 september nog ligt,
wordt aan een goed doel geschonken. Kijkt u even of er iets bij ligt van uw kind(eren)?

