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Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2018 is ondertussen al weer een aantal weken oud. Bij deze willen wij u nogmaals het
allerbeste toewensen voor dit jaar.
Het schooljaar 2017-2018 is alweer op de helft! Wat gaat de tijd toch snel.
De afgelopen periode hebben wij gebruikt om met het team te kijken naar ons onderwijs voor de
komende jaren. Wat is onze visie daarop? Waar gaan we accenten leggen? Wat betekent dit voor
ons en voor onze leerlingen?
Allemaal vragen waar de komende periode antwoorden op gegeven gaan worden. Binnen de MR
is en wordt hier uitvoerig over gesproken. Ontwikkelingen zullen wij ook in het Zoeklicht met u
delen.
Zeer binnenkort ontvangt u van ons ook de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat in
oktober is afgenomen. Tijdens de laatste MR-vergadering zijn de volledige rapportages besproken.
U krijgt van ons een beknopte samenvatting waarin de meest belangrijke zaken benoemd staan.
We zijn trots op het feit dat u als ouders erg tevreden bent over onze school! Met de door u
aangegeven verbeterpunten gaan wij aan de slag! Meer informatie volgt z.s.m.
Zoals eerder al aangekondigd is onze open dag verplaatst naar zondag 25 februari van 11.0013.00 uur.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. De koffie staat klaar!
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 groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Vacature oudergeleding MR
Stephan Matthee is gestopt met zijn taken binnen de MR en de OR vanwege het feit dat hij niet
langer kinderen op onze school heeft.
Tijdens de laatste MR-vergadering is hier uitgebreid bij stilgestaan en hebben we hem bedankt
voor zijn jarenlange positief kritische inbreng om het onderwijs op onze school nog verder te
verbeteren.
Vorig schooljaar zijn er twee nieuwe ouders toegetreden, waardoor er nu op dit moment geen
urgente vacature is.
Aan het einde van dit schooljaar treedt echter ook Ronald van de Laar af als lid van de MR. Hij is
niet herkiesbaar.

M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn wij daarom wel op zoek naar een nieuwe
kandidaat in de oudergeleding van de MR.

Wat heeft de MR je te bieden?
Je maakt deel uit van een groep enthousiaste, betrokken ouders en leerkrachten. Samen bespreek
je beleidszaken die onze school aangaan. Je denkt mee, probeert kritisch te zijn, adviseert,
vertegenwoordigt de ouders/verzorgers, krijgt inzicht in achtergronden waarom beslissingen
genomen worden, etc.
Ben jij de persoon die wij zoeken? Twijfel niet en meld je aan via MRantoniusheusden@gmail.com
Incasso ouderbijdrage
Gedurende het jaar organiseert de ouderraad, met behulp van vele hulpouders, activiteiten voor
onze kinderen op school. De kosten van deze activiteiten worden bekostigd door de ouderraad met
behulp van de ontvangen ouderbijdragen.
In de week van 5 februari worden bij de ouders die een incasso hebben afgegeven, de jaarlijkse
ouderbijdrage geïnd. De ouders die geen incasso-machtiging hebben afgegeven willen wij vragen
om de ouderbijdrage (€14 voor een heel jaar, € 7 voor een half jaar) zelf over te maken naar
bankrekening IBAN NL90RABO0163624534 te name van Ouderraad Antoniusschool onder
vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).
Voor eventuele vragen over de incasso of het aanvragen van een incassoformulier, kan contact
worden opgenomen met de ouderraad via or.antonius@prodas.nl.
Namens de ouderraad alvast bedankt voor uw bijdrage.
Carnaval 2018
Op vrijdag 9 februari vindt onze optocht plaats, met medewerking van
carnavalsvereniging De Peelvrujters. Onze optocht start om 12.30 uur. Vanwege
het feit dat de optocht pas om 12.30 uur start, begint de school ’s morgens
voor alle groepen om 9.30 uur! Mocht dit lastig voor u zijn, dan mag u uw
kind(eren) ook om 8.30 uur naar school laten komen.
De route van de optocht:
Parkeerplaats school - rechtsaf Past. Arnoldstraat - rechts parallelweg Meijelseweg rechts Heidehof - rechts Heistraat - rechts Antoniusstraat – Vorstermansplein - rechts
parallelweg Meijelseweg - rechts past. Arnoldstraat - links Heikamperweg–links
parkeerplaats school.
U komt toch ook kijken???
I.v.m. overlast voor de buurt hebben we afgesproken om GEEN confetti meer te gebruiken in de
optocht. Serpentines mogen nog wel gebruikt worden.
Het carnavalsfeest van de groepen 1, 2 en 3 vindt ’s morgens plaats op school (zij gaan na de
optocht om 13.30 uur naar huis). De groepen 4 t/m 8 vieren hun feest ‘s middags in het Hart van
Heuze. Voor hen begint de vakantie om 14.30 uur We gaan er samen een gezellig feest van
maken!
Meer informatie leest u in de bijlage bij deze “Zoeklicht-mail”.
Rapporten / Oudergesprekken / Adviesgesprekken
A.s. vrijdag 2 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. In de week die daarop volgt
(week 6), vinden de oudergesprekken plaats.
Meer informatie ontvangt u morgen van de groepsleerkracht(en).
Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 maart a.s. komt de schoolfotograaf naar onze school. Noteert u deze datum alvast
in uw agenda???
Meer informatie volgt t.z.t.

Geef een (prenten)boek cadeau

Geef een (prenten)boek cadeau is een mooi initiatief met als doel om
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen
de mooiste kinderboeken.
Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe
leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een
prachtig verhaal, in een onbekende wereld.
Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en later
in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek
jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Vanaf 9 februari 2018 is het jeugdboek Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren tijdelijk
verkrijgbaar voor slechts € 2. Dit boek werd bekroond met een Zilveren Griffel.
Het prentenboek van 2018 is Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam McBratney en Anita
Jeram. Vanaf 3 april 2018 is dit boek, ook voor slechts € 2, verkrijgbaar in de boekhandel. Ook dit
boek werd bekroond met een Zilveren Griffel.
Deze boeken zijn voor iedereen verkrijgbaar in de boekhandel. De vraag is hoe we juist ook de
kinderen bereiken die thuis geen boeken hebben en van wie de ouders niet het geld hebben om
boeken te kopen. Het antwoord is: DOOR MET Z’N ALLEN KINDEREN BOEKEN TE GEVEN! En als je
niet weet aan wie? Vraag het dan na in je boekhandel. Zij werken samen met de aangesloten
partijen als De Kinderen van de Voedselbank en Stichting Jarige Job en zorgen ervoor dat de
boeken op de juiste plek terecht komen.
Dus…

Geef een (prenten)boek cadeau!

Vrujtersfestival zondag 11 februari 2018

Het Vrujtersfestival is een spetterende carnavalsmiddag op carnavalszondag, waarbij je alleen of
samen een leuke act kunt opvoeren. Dat kan van alles zijn - playback, dans, cabaret of een
muzikaal optreden - dus schrijf je snel in.
Inschrijving kan via https://hartvanheuze.nl/?post_type=probu_activiteiten&p=1273 t/m 3
februari 2018.
Voor € 3,00 kunnen de kinderen een polsbandje kopen voor (de gehele middag) gratis Ranja en
een zakje chips. Dit is geheel vrijblijvend.
Daarnaast krijgen alle kinderen die mee hebben gedaan aan de optocht en/of Het Vrujtersfestival
een prijsje.
Spuitbussen zijn niet toegestaan in het Hart Van Heuze, Confetti en serpentines natuurlijk wel!

Tot dan!

