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Beste ouders/verzorgers,
Het echte herfstweer is aangebroken. De komende weken staan in het teken van Sinterklaas en
Kerst. Drukke, maar zeker ook gezellige weken waarin we wat extra tijd vrijmaken om hier samen
aandacht aan te besteden. Verderop in dit Zoeklicht vindt u hier meer informatie over.
In het vorige Zoeklicht berichtten wij u dat het Prodas-kantoor met ingang van de Kerstvakantie in
ons gebouw ingetrokken zou zijn. Dit heeft echter wat meer tijd nodig. Wanneer hier meer
duidelijkheid over is, dan hoort u dit van ons.
Verder hebben wij afgelopen week de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken ontvangen.
51% van u heeft de moeite genomen om dit in te vullen. Dank hiervoor. De resultaten worden eerst
in het team en in de MR besproken, vervolgens ontvangt u de resultaten.
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.
Het volgende Zoeklicht verschijnt op dinsdag 19 december. Wij wensen u hele fijne
Sinterklaasdagen toe.
Met vriendelijke groeten,
Anja Jansen
Joost Martens
Oortjes
Leerlingen vanaf groep 3 hebben allemaal een eigen setje oordopjes gekregen. Het is de
bedoeling dat ze deze op school gebruiken wanneer ze aan de computer werken. Ze zijn zelf
verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan. Als oortjes kwijt of kapot zijn, dan kunnen
zij een nieuw setje kopen voor 2 euro.
Hij komt, hij komt………….
Nog een aantal nachtjes slapen en dan zal Sinterklaas met zijn Pieten de school
bezoeken.
De Hoofdpiet heeft naar school gebeld en gezegd dat Sinterklaas op dinsdag 5
december komt.
Om 8.45 uur staan we met z’n allen aan de voorzijde van school aan de Heikamperweg.
De groepen 1,2,3,4 en de kinderen van Korein en Pinkeltje staan op de stoep aan de zijde van de
school.
De groepen 5,6,7 en 8 staan aan de overzijde van de straat op het gras voor de huizen.
Ook alle moeders, vaders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom op de Heikamperweg.
En dan maar wachten op Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.....
Als zij er zijn, kan het feest beginnen !!!
De traktatie voor de kinderen op deze dag wordt aangeboden door het Sinterklaascomité Heusden.

Kerst
Dit jaar vieren we met de hele school kerst op vrijdag 22 december. De opzet van het programma
is dit jaar vernieuwd. De kinderen starten dit jaar in de eigen groep en gaan gedurende het
ochtend programma workshops doen in de school. Aansluitend gaan we aan het einde van de
ochtend samen lunchen.
De kinderen mogen zoals we al enkele jaren gewend zijn 6 hapjes per persoon meebrengen om
samen van te smullen. We starten op tijd met eten omdat de groepen 1-2-3 om 12.30 uit zijn. De
overige groepen hebben nog een middagprogramma in kerstsfeer in de eigen groep. We kijken nu
al uit naar een gezellige dag in kerstsfeer op onze school! Uitgebreidere informatie volgt nog via
een aparte mail.
Voorleeswedstrijd
Vorige week donderdag hebben we op school de finale gehouden van de voorleeswedstrijd.
Onze 4 finalisten; Sam en Wessel uit groep 8 en Iris en Sven C. uit groep 7 hebben er, onder het
toeziend oog van een echte vakjury en de kinderen van groep 5 t/m 8, een spannende finale van
gemaakt.
Na een zeer spannende strijd is Wessel van der Heijden uit groep 8 verkozen tot
“Voorleeskampioen van BBS. Antonius”.
Hij zal onze school vertegenwoordigen in de Astense finale op dinsdag 27 februari a.s.
Complimenten voor de andere 3 finalisten, goed gedaan!
Wessel, van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier bij de voorleesfinale van de
gemeente Asten! Zet hem op!

ONIS
9 januari 2018: Start Opfriscursus Grammatica en spelling
Er wordt wel eens gezegd dat onze taal een gebouw is waarin wij
wonen. Als dat zo is dan vergt dit bouwsel, net als een echt huis,
bij tijd en wijle een opknapbeurt. Spelling en grammatica zijn de twee belangrijkste steunpilaren
van een taal.
Met behulp van deze cursus maakt u korte metten met zinnen als:
“Zij is groter als mij“
“Heb je jou bril bij.......?.“
“Hun gaan morgen op vakantie“
“Ik wordt morgen achttien jaar“
“Het miste vannacht behoorlijk“
Correct taalgebruik is belangrijk op uw werk, uw omgang met klanten, uw functioneren in de
maatschappij, helpen bij huiswerk van kinderen of kleinkinderen en is goed voor uw
zelfvertrouwen.
De cursusdata zijn: 9, 16, 23, januari, 6, 13 en 20 en 27 februari, 6 en 13 maart 2018
Van 19.00 tot 20.30 uur in De Ruchte - Laan ten Roode 71a - Someren
U betaalt voor deze cursus € 66 inclusief materiaal.
Opgeven kan tot 2 januari bij Onis Cursushuis, Carien van Eijden, 0493-441256 of
c.vaneijden@oniswelzijn.nl

