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Beste ouders/verzorgers,
De maand maart is een maand (geweest) waarin wij op school aanhoudend te maken hebben
gehad met zieke collega’s. Tot een aantal weken geleden hebben we dit vrij gemakkelijk op
kunnen vangen, maar dit is de laatste weken steeds moeilijker gebleken. Door ambulante mensen
en part-timers extra of op een andere manier in te zetten, hebben we kunnen voorkomen dat we
een klas naar huis hebben moeten sturen.Prodasbreed (en ook landelijk gezien) is het tekort aan
vervangers momenteel een groot probleem. Het is voor uw kind(eren) vervelend als er steeds
wisselende gezichten voor de groep staan, maar wij staan met de rug tegen de muur. Hopelijk
wordt het de komende weken beter. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Op maandag 17 april a.s. zal het Prodas-kantoor verhuizen naar ons gebouw. De komende weken
wordt er nog hard gewerkt aan de afronding van de verbouwing. Na de mei-vakantie zullen ons
leerplein boven en de speelzaal ook gereed zijn voor gebruik. Aansluitend volgt de afronding van
onze huidige leerpleinen beneden. We zijn er klaar voor om alle (nieuwe) ruimtes met onze
leerlingen zo optimaal mogelijk te gaan gebruiken!
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
Pasen
A.s. vrijdag 30 maart vieren we op school Pasen. We starten om 8.30
uur op school met een ontbijt. Kinderen zorgen zelf voor een ontbijt
(bord, beker en bestek ook indien nodig). De werkgroep zorgt voor drinken.
Om 11.30 uur houden wij, samen met ouders, een viering in de grote zaal van Hart van Heuze.
Deze viering staat in het teken van ons landenproject. Deze viering duurt tot 12.30 uur.
De kinderen van groep 4 t/m 8 zorgen zelf ook voor de lunch (net zoals anders)
Verkeersveiligheid rondom school
De verkeerswerkgroep heeft een aantal weken geleden controle uitgeoefend op de kiss & ride
strook. Kiss & Ride is bedoeld voor het afzetten van de kinderen (en dus voor een korte stop)
Fijn dat er goed gereageerd is op de aanwijzingen van de verkeerswerkgroep!
Graag uw aandacht voor de verkeersregels die op onze website benoemd staan in het kader van
verkeersveiligheid (en parkeren rondom school)
Dit alles in het belang van de veiligheid voor onze kinderen! Dank u wel!
Klik HIER voor een verwijzing naar onze verkeersregels op onze website.

CITO-eindtoets groep 8
Op dinsdagochtend 17 april, woensdagochtend 18 april en donderdagochtend 19 april neemt
groep 8 deel aan de Eindtoets CITO. Veel succes allemaal!
Week van de Lentekriebels
Op 21 maart is de lente begonnen, het jaargetijde van nieuw
leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van
kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby
in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen
jongens en meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom besteden we deze week aandacht aan relationele en seksuele vorming in alle
groepen.
Waarom een Week van de Lentekriebels?
Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die
met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het
leren van relationele vaardigheden kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld
ontwikkelen. Daarnaast kan aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd er ook voor zorgen dat
kinderen geen of minder risico’s gaan nemen, als ze gaan experimenteren met seksuele relaties.
Waar gaat een les seksuele en relationele vorming over?
In de onderbouw kan een les relationele en seksuele vorming gaan over het eigen lichaam en
verschillen tussen jongens en meisjes. In de middenbouw kan de aandacht uitgaan naar het
zelfbeeld, hoe meisjes en jongens over elkaar denken, vriendschap en verliefdheid. In de
bovenbouw komen thema’s als veranderingen in de puberteit, daten op internet,
(homo)seksualiteit, veilig vrijen en wensen en grenzen aan bod. Bij het kiezen van de thema’s
wordt rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april a.s. doen wij weer mee met de Koningsspelen! Het thema van dit jaar is
“BINNENSTEBUITEN”. We gaan er samen weer een groot feest van maken!
We starten deze dag met het Koningsontbijt, gevolgd door de sportdag. Ook dit jaar heeft Kinderen
voor kinderen weer een koningslied gemaakt. Klik hier om het lied alvast te horen.
De Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruijff
Foundation en de Krajicek Foundation. Kijk voor meer informatie op
www.koningsspelen.nl.
De groepen 7 en 8 doen dit jaar voor de eerste keer mee met de “Colorrun” in Asten. Dit
evenement wordt georganiseerd door de Sportstuif. Zo’n 450 Astense basisschoolleerlingen doen
hieraan mee. Voor hen betekent dit dat hun Koningsspelen duren tot 12.30 uur! Meer informatie
volgt via mail voor de desbetreffende ouders.

Groepen 1 t/m 3 én 7 en 8 hebben dus tot 12.30 uur sportdag. De
groepen 4 t/m 6 gewoon tot 14.30 uur.
Petazzie
Waarschijnlijk bent u al bekend met het concept van de Petazzie ochtenden. Twee maal per
jaar gaan alle leerlingen van de hele school op bezoek bij een bedrijf of instelling uit de directe
omgeving.
Enkele bedrijven werken al vele jaren samen met de Antoniusschool: onder andere Bamboogiant,
Slagerij van Kemenade, Vinken Caravans en Onderling Kunstgenot. Relatief nieuw zijn onder
meer Breinkracht, Speuren bij melkveehouderij Van Hoof en Twin Tours. Om alle leerlingen van de
boven- en onderbouw een gevarieerd aanbod te kunnen blijven bieden, is de Petazzie werkgroep
op zoek naar nieuwe bedrijven.
De bedoeling is dat een groepje van gemiddeld 8 leerlingen + begeleidende hulpouders een kijkje
in de keuken mag komen nemen op uw bedrijf. Vaak wordt gekozen voor een rondleiding en een

korte activiteit. We vragen de bedrijven een voorkeur uit te spreken over onderbouw- of
bovenbouwleerlingen.
Het betreft altijd een woensdagochtend in november en een woensdagochtend in april, grofweg
tussen 10:15 uur tot 12:00 uur.
Lijkt het u leuk om leerlingen te ontvangen? Wilt u eerst vrijblijvend in gesprek met de
werkgroep?
Neem dan contact op via: petazzieheusden@hotmail.com
Vastenactie
Vorige week hebben de kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de vastenactie mee naar huis
gekregen. Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje uiterlijk vrijdagochtend
30 maart retour komt naar school?
Dit jaar worden er 5 projecten mee ondersteund. Te weten het bouwen van een basisschool in
Kuthatupatti in India; het vaderland van pater Xavier (die verschillende jaren werkzaam is geweest
in Someren), toiletten voor een basisschool in Ogembo in Kenia, het opzetten van een microkredietfonds in Uganda, nieuwe toiletten in Misuku (Malawi), nieuw meubilair voor een school in
Itauna (Brazilië) en nieuwe meterkast en veilige bedrading voor het bejaardenhuis in Oradea
(Roemenië).
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Heuze Olympics
Dit jaar is Heuze Olympics
op vrijdag 17 augustus 2018. Zet u deze datum alvast op de
kalender?
Er is dit keer voor de vrijdag gekozen omdat er op dinsdag, woensdag en donderdag voetbaldagen
zijn bij NWC.

