
 

NIEUWSBRIEF 
21 december 2018 

 
 
BASISSCHOOL 
 

KERSTMIS 2018 & NIEUWJAAR 2019 
Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg –  

en water stroomt voor allen. 

Daar bouwen wij veilige buurten 

wonen dooreen in wijken van vrede 

in schaduw van bomen. 

Geen kinderen zullen daar sterven 

oude mensen maken hun dagen vol 

en jonge mensen zullen daar pas 

op hun honderste sterven. 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 

geen kinderen baren voor de verschrikking. 

De wolf en het lam  

zullen weiden tezamen: 

wij leren de oorlog af. 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg –  

en water stroomt voor allen. 

 
Huub Oosterhuis, naar Jesaja 65   
 Kerstkaart ontworpen door het 6de leerjaar 

 
 
NIEUWJAARZINGEN 

 
Traditiegetrouw gaan kinderen op de laatste dag van het jaar op stap om 
afscheid te nemen van 2018 en om het nieuwe jaar te verwelkomen. 
Ze kunnen op maandag 31 dec ook langskomen in de lagere school tussen 
9.00u en 12.00u. We hopen vele kinderen te zien en horen zingen! 
 
Kerstkaart ontworpen door het 6de leerjaar 
 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Vrij 21 dec  lagere school   Kerstrapport 

Ma 31 dec  iedereen   Nieuwjaarzingen 



Ma 6 jan  1ste en 2de lj   Bibliotheek 
4de leerjaar   Bibproject 

Di 8 – woe 9 jan 2de lj    Oudercontacten 

Do 10 jan  4-jarigen   Bezoek aan het ziekenhuis 

 

KLEUTERSCHOOL 
 
WARMSTE WEEK EN GROOTOUDERSFEEST 
Deze week was onze kleuterschool helemaal in de ban van Winterwonderland: 3 
voorstellingen voor de grootouders met aansluitende koekenverkoop en donderdagavond 
een Winterwonderlandcafé vormden onze acties voor de Warmste Week. 
Dit bracht € 1450 op. Dat volledige bedrag schenken we aan het Kinderkankerfonds en Elize 
en de Wetenschap. 
Dank aan iedereen die ons steunde.  
In het bijzonder dank aan Bakkerij Max voor het deeg en het bakken van onze koekjes! 
 
3-JARIGEN 
Na de kerstvakantie werken we rond de Zuidpool en Noordpool. 
 
4-JARIGEN 
De kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen werken na de vakantie 2 weken rond het thema 
‘ziek zijn’. Op donderdag 10 januari brengen we in de voormiddag een bezoek aan het 
ziekenhuis. 
 
 
LAGERE SCHOOL 
 
ONTSPANNING NA TOETSENPERIODE 
De toetsen zijn voorbij, de klasprijzen voor de Wijnverkoop zijn verloot, de 
nieuwjaarsbrieven zijn geschreven… Ook de lagere school is klaar om 14 dagen te 
ontspannen, te spelen, te feesten. We hebben hard gewerkt, de vakantie komt dus als 
geroepen. 
 
 
VERLOREN VOORWERPEN – GEVONDEN VOORWERPEN 
Alexander Wilkin (4B) is zijn turnzak verloren. Nam iemand die per ongeluk mee? 
Nam iemand het fluovestje van Witse Vlayen (1B) mee uit de nabewaking? Zijn naam staat 
erin geschreven. 
Alle gevonden verloren voorwerpen worden uitgestald aan de trap naar het 2de en 6de 
leerjaar. Neem daar af en toe een kijkje zodat de verzameling er niet te groot wordt. 
 
 
NIEUWS UIT CREALAND 
Als techniek en creativiteit mekaar vinden, ontstaat er wat moois…  
Kerstmis in het 3de leerjaar. 
 



 

 
 

 
 

WE WENSEN U EEN ZALIG KERSTFEEST, EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
EN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool 
 

 
  



 


