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Beste ouders/verzorgers,
Vorige week hebben wij met u allen het startgesprek gevoerd. Een mooi moment om samen van
gedachten te wisselen over uw kind(eren). De leerlingen van groep 7 en 8 zijn ook aangesloten bij
het gesprek. Waardevolle informatie voor en vanuit alle partijen om er samen een goed schooljaar
van te maken.
De introductiedag is voor iedere groep altijd de start van een schooljaar om samen intensief bezig
te zijn op locatie. Ook dit jaar is dit weer prima verlopen! Kinderen hebben een leuke dag gehad en
hebben samen hard gewerkt aan de groepsvorming. Een mooie basis voor een goed jaar!
A.s. donderdag vindt de informatieavond plaats. Via mail heeft u het tijdschema ontvangen;
leerkrachten praten u in hun eigen groep bij, de directie vertelt u meer over de stand van zaken
rondom de intrek van Prodas en de aanpassingen die dit voor ons met zich mee brengt.
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 groeten,
Anja Jansen
Joost Martens
Aankondiging tevredenheidsonderzoek
Volgende week ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt om uw
mening te geven over onze school. Een dergelijk tevredenheidsonderzoek
wordt elke 4 jaar gehouden. We stellen het zeer op prijs als u deze in wilt
vullen. Het geeft ons een goed beeld van de goede dingen die we doen,
maar ook waar onze ontwikkelpunten liggen. Het invullen hiervan is dus
erg belangrijk voor ons.
Meer informatie vindt u in de mail die u volgende week ontvangt (vanuit
bureau DUO)
Alvast bedankt voor de moeite!
Vormsel 2018
De viering voor het toedienen van het vormsel in Heusden vindt plaats op: zaterdag 7 april 2018
om 18:30 uur in de kerk van de H. Antonius te Heusden. Het vormsel wordt toegediend door Mgr.
R. Mutsaerts. Kinderen uit Heusden die op een andere school zitten kunnen zich aanmelden bij
Toos van der Velden (tel. 670560).
In oktober/november vindt er een informatieavond plaats waar u als ouder, samen met uw kind,
voor uitgenodigd wordt. De uitnodiging voor deze avond volgt nog.
Tot ziens, de vormselwerkgroep
Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben wij als school weer stagiaires die bij ons de gelegenheid krijgen om het
vak te leren. Voor het eerste semester gaat het om de volgende stagiaires:

Romy Kuepers, 3e jaars student Kempel. Romy loopt het eerste half jaar stage in groep 3-4.
Imke Haasen, 1e jaars student pedagogiek Fontys Eindhoven. Zij is gekoppeld aan Ellen en zal
vooral observeren en werken met kleine groepjes kinderen.
Daarnaast hebben wij het eerste semester een gymstagiaire die een aantal gymlessen op
dinsdagen en vrijdag overneemt. Haar naam is Melanie Kleijsen.
Heel veel plezier en succes toegewenst op onze school!
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Ook op school besteden wij hier uiteraard
aandacht aan. Het thema van de Kinderboekenweek is “Gruwelijk eng”. U zult er de komende
weken wel meer over horen of lezen.
Buitenschoolse sportactiviteiten
Gedurende het schooljaar vinden er diverse toernooien plaats die door (Astense) verenigingen
georganiseerd worden. Voorheen zorgde Jan voor de organisatorische zaken rondom aanmelding
etc.
Vanaf dit schooljaar is Joost de coördinator van deze activiteiten.
Het eerste toernooi dat georganiseerd wordt is het Herfst-handbaltoernooi in sporthal De Schop op
woensdag 18 oktober a.s.. Voorheen werd dit tijdens het Pinksterweekend gedaan, maar vanaf dit
schooljaar in de herfstvakantie.
Het toernooi is voor kinderen van de groepen 3 t/m 8.
In de klassen zal dit ook nog bespreekbaar gemaakt worden en u ontvangt een mail met daarin de
belangrijkste informatie. Aanmelding gebeurt door het geven van een reactie op de verstuurde
mail.
Innovatiefonds
Vorig schooljaar hebben we op school geld beschikbaar gesteld gekregen om onderwijsinnovatie
mogelijk te maken. Dit geld is deels ingezet om Roy tijd te geven voor het delen van zijn expertis e
met andere collega’s. Het andere deel is gebruikt voor de aanschaf van materialen (green screen,
bee-bots, microfoon voor de vloggers etc. etc.).
Ter verantwoording heeft Roy een blog geschreven waarin hij het onderwijsveld wil prikkelen in het
kader van “eigentijds onderwijs”. Hieronder kunt u het eerste deel van zijn blog lezen.

INNOVATIEFONDS MEESTER ROY
Onderwijsinnovatie gaat volgens mij over een nieuwe vorm
van taal. We zijn van taal naar beeldtaal gegaan. We zijn
lesboeken gaan voorzien van plaatjes, grafieken en foto’s.
En nu is interactie volgens mij een nieuwe vorm van taal. Als
wij iets kunnen gebruiken in het onderwijs, iets kunnen
maken aan materialen om de leerkracht mee te faciliteren
dat zich uitdrukt in die taal, kan het zijn dat we onze
leerlingen in één keer flink kunnen motiveren.
Met de middelen van het innovatiefonds ben ik gestart met de website www.po-skills.nl. Een site
met vooral veel inspiratie. Inspiratie om werkvormen en materialen te ontwikkelen die deze
taligheid aansnijden. Je zult merken dat er veel energie vrijkomt bij de kinderen en dat de lessen
minder belastend zijn voor jou als leerkracht. Dit is natuurlijk geen vervanging van alles wat we
doen, ik geloof namelijk heilig in de klassieke waarde van het docentschap.
Ook hebben we op de Antoniusschool de ontwikkeling van het eigentijds onderzoekend leren in
gang gezet. Het enthousiasme bij het team is voelbaar en zichtbaar bij de leerlingen. Het team
gaat er helemaal voor en we leren door te experimenteren. Met de ruimte die ik gekregen heb

probeer ik collega’s te ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van onderzoekende
leeractiviteiten. Dit doe ik bijvoorbeeld door tools te introduceren en ideeën uit te wisselen.
De aanvraag is van bijna een jaar geleden. Dit houdt in dat de middelen inmiddels zijn ingezet. We
kijken terug op een zeer waardevolle tijd waarin we samen een koers hebben bepaald die als
baken en slijpsteen dient bij de reflectie op de ervaringen in de klas. Het eigentijdse sausje dat
nodig is om lessen boeiender en interactiever te maken hebben we op verschillende gebieden
weten te borgen.
Dit schooljaar zal ik me naast deze innovatieaanvraag gaan richten op het stuk contextverrijking.
Het inbrengen van buitenschoolse partijen in de les.
Alle projecten zijn op de site te vinden.
Ik zal de komende Zoeklichten voorzien van een blog.
Mocht je op of aanmerkingen hebben op mijn blogs of ben je hevig geëmotioneerd geraakt, dan
kun je mij altijd een mailtje sturen.
Groet,
Roy van den Reek
roy.vandenreek@prodas.nl

