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Beste ouders/verzorgers,
De decembermaand is in volle gang. Na een mooi Sinterklaasfeest op school staat alles nu in het
teken van kerst.
A.s. vrijdag hebben we op school een Kerstprogramma. Meer informatie heeft u in een aparte mail
ontvangen. Wij gaan er samen een gezellige dag van maken.
Voor de groepen 1 t/m 3 begint om 12.30 uur de vakantie. De groepen 4 t/m 8 gaan tot 14.30 uur
naar school.
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.

Namens alle collega’s van BBS Antonius
wensen wij u hele fijne en gezellige
kerstdagen toe en alle goeds voor het
nieuwe jaar! Maak er samen iets moois
van!
Fijne vakantie en tot maandag 8 januari!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Open dag verzet
Vanwege de ontwikkelingen in het kader van het
schoolhuisvestingsplan in de gemeente Asten zijn de open
dagen op de basisscholen verzet.
Onze open dag zal nu gehouden worden op
zondag 25 februari 2018.
De school is geopend van 11.00 – 13.00 uur.
Verandert u deze datum op de kalender?
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Tot dan!
Reflection Day
Een aantal weken terug heeft de bovenbouw informatie gekregen over REFLECTIONDAY. Hoe
zorg je ervoor dat je zichtbaar bent in het verkeer in de donkere maanden van het jaar?
Hoe zichtbaar zijn onze kinderen?
Alle kinderen hebben een reflecterend hesje ontvangen. Door foto’s te maken van leerlingen die
goed zichtbaar zijn, kun je meedingen naar mooie prijzen. Bij deze willen we leerkrachten en
ouders oproepen om van deze zichtbare kinderen een foto in te sturen. Zo kunnen we samen tot
de juiste prijswinnaars komen op 21/1/2018. Foto’s kunnen gestuurd worden naar:
info@reflectionday.nl. Vermeld naam van de gemeente en/of naam van de basisschool/kind.
Meer informatie vindt u op www.reflectionday.nl

Nieuwe leerlingenraad
Bij deze willen wij u onze nieuwe leerlingenraad voorstellen. We hebben ondertussen onze eerste
vergadering al achter de rug en hebben genoeg zaken waar we dit jaar mee vooruit kunnen:
organiseren goede doelen actie, analyseren van de leerling tevredenheid enquêtes etc. etc.
Wij hebben er zin in!
Groetjes van Megan, Heather, Janske, Mirthe
Pien, Harm, Jeroen en Juul!

Flyer kerstwerkgroep
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