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Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is er op school ondertussen begonnen met de verbouwing in het
gedeelte waar het Prodas-kantoor gaat komen. Tijdens de carnavalsvakantie zijn de
werkzaamheden verricht die het meeste overlast geven.
Met de start van de werkzaamheden in het Prodas-gedeelte wordt ook begonnen met
aanpassingen in de school.
De leerpleinen worden “afgemaakt”, de speelzaal wordt omgetoverd tot een kleuterlokaal en het
groepslokaal van groep 1 gaat dienen als lerarenkamer en werkplek voor directie, IB en
ondersteunend personeel. Op de bovenbouwverdieping wordt de huidige lerarenkamer veranderd
in een leerplein voor de bovenbouw.
Eind april hopen we dat alles gerealiseerd is. We houden u op de hoogte. Hierbij alvast wat foto’s
over de huidige stand van zaken.

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

Schoolbreed thema “Landen”
Gisteren hebben wij in de aula het schoolbrede thema “Landen” geopend. Alle kinderen gaan de
komende weken aan de slag met dit thema. We gaan onderzoeken welke landen er zijn, waar we
al veel van weten, maar vooral wat we nog willen ontdekken over bepaalde landen.

Prodas studiedag woensdag 14 maart
Op woensdag 14 maart staat onze jaarlijkse Prodas-studiedag gepland. Deze dag gaan we samen
met alle Prodas-collega’s aan de slag met het thema: De kracht van samen.
Naast van elkaar leren staat natuurlijk ook de gezelligheid centraal.
Op deze dag zijn alle kinderen vrij.
Sportstuif organiseert op deze dag sportieve activiteiten waar alle leerlingen van groep 3 t/m 8 aan
kunnen deelnemen.
De activiteiten gaan plaatsvinden bij voetbalclub NWC in Asten.
Aanbod
Er zijn twee activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven:
Voetbal clinic: 10.30uur tot 12.00uur
Spelenkermis: 12.30uur tot 14.00 uur
Je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 9 maart.
Inschrijven kan via de website www.leefasten.nl onder het kopje activiteiten.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten.
Wij hopen jullie allemaal te zien bij deze leuke activiteiten! Tot dan!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 maart komt de schoolfotograaf op school. Meer informatie leest u in de bijlage die
bij deze Zoeklichtmail verstuurd is.
Vakantierooster 2018-2019
Op 22 februari jl. heeft de GMR ingestemd met het vakantierooster 2018-2019. Deze planning is
besproken in en afgestemd met de scholen van Prodas, de lokale beraden en het VO Deurne,
Asten, Someren. Alle vakanties zijn conform het landelijk advies.
Herfstvakantie
ma 15-okt-18
t/m vr 19-okt-18
Kerstvakantie
ma 24-dec-18
t/m vr 4-jan-19
Voorjaarsvakantie ma 4-mrt-19
t/m vr 8-mrt-19
2e Paasdag
ma 22-apr-19
Meivakantie
ma 22-apr-19
t/m vr 3-mei-19
Hemelvaart
do 30-mei-19
t/m vr 31-mei-19
2e Pinksterdag
ma 10-jun-19
Zomervakantie
ma 8-jul-19
t/m vr 16-aug-19

Voorleeswedstrijd gemeente Asten
Vanmiddag is de voorleesfinale van de gemeente Asten gehouden. Wessel uit groep 8
vertegenwoordigde daar onze school. Onder luide aanmoediging van zijn klasgenoten heeft
Wessel het ontzettend goed gedaan. Hij heeft helaas niet gewonnen, maar wij zijn uiteraard heel
erg trots op hem (en op groep 8)!

Winnaar Relfection Day
Lennard uit groep 5-6 heeft gisteren in Eindhoven zijn prijs opgehaald in het kader van de
verkeersactie Reflection Day. Zijn ingestuurd foto, met reflecterend hesje aan, is tot prijswinnaar
verkozen. Uit handen van wethouder Theo Martens van de gemeente Asten heeft hij zijn prijs, 50
euro, ontvangen.
Lennard, van harte gefeliciteerd met deze prijs! En wat goed dat je deze prijs wint omdat je goed
zichtbaar bent in het verkeer in de donkere maanden!

