
 
 BASISSCHOOL 
WIJNVERKOOP: OP KRUISSNELHEID 
Vorige week vrijdagavond werd het bevestigd: ook dit jaar zijn er lekkere wijnen geselecteerd voor de 
wijnverkoop ten voordele van de werking van onze school. Nog tot 3 december kunnen bestellingen 
voor wijn en truffels binnengebracht worden. Op het secretariaat kunnen altijd bijkomende 
bestelformulieren binnengebracht worden. 
Ook dit jaar kunnen prijzen gewonnen worden door de verkopers. Maar dit jaar maakt elk kind van de 
lagere school dat een bestelformulier heeft binnengebracht, kans op een prijs: in elke klas zal er een 
puzzel verloot worden. Voor elke fles die verkocht wordt, gaat een briefje in de ton. Dus wie veel flessen 
verkoopt maakt meer kans, maar ook wie 1 fles verkocht kan het leuke gezelschapsspel winnen… 
Dus, verkopen maar! 
 
VOORLEESWEEK: van 17 tot 25 november 
 
Morgen start de jaarlijkse voorleesweek. Het is een week georganiseerd door Iedereen Leest waarin het 
belang van voorlezen onder de aandacht gebracht wordt. Hoewel het thema van dit jaar gaat over het 
voorlezen aan zeer jonge kinderen (ja, voorlezen voor baby’s en peuters is zeker ook zinvol!), zullen we 
er ook in onze school de volgende week bijzondere tijd voor maken: zo zullen onze 5de klassers gaan 
voorlezen aan het 1ste leerjaar en onze 6de klassers aan onze kleutertjes. Tijdens elke middag zullen juffen 
en meesters op 3 verschillende plaatsen in de lagere school een kwartiertje voorlezen. Ze zullen voor ze 
beginnen over de speelplaats lopen om tickets uit te delen aan wie wil komen genieten. 
We hopen dat deze week ook het voorlezen thuis kan stimuleren, want voorlezen is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen, maar is ook heel gezellig voor jong én oud en versterkt dus de band tussen 
mensen. Achteraan deze nieuwsbrief vind je mooie bladwijzers met enkele tips. 
 
REKENINGNUMMER VOOR BEWAKINGEN 
Voor de voorschoolse en naschoolse bewakingen, maar ook de middagbewakingen wordt een 
financiële bijdrage gevraagd. Het drankje voor ’s middags krijgen de kinderen gratis. 
Er is vanaf nu een nieuw rekeningnummer waarop deze betalingen kunnen gebeuren. De 
schoolrekening blijft dezelfde. 

Betalingen voor de opvang: BE88 7360 5508 4041 
Betalingen van de schoolrekening: BE31 7330 3476 7355   

 
ZUIVERE LUCHT AAN DE SCHOOLPOORTEN 
We willen graag een oproep doen om bij het brengen van je kinderen de motor van je auto 
stil te leggen. In de mistige herfstdagen blijft de rook laag hangen en wordt het ademen aan 
de schoolpoort onaangenaam. 
Dank om hier met z’n allen samen aandacht aan te besteden! 
KLEURWEDSTRIJD SINTERKLAAS  
Wie zin heeft om mee te doen met de kleurwedstrijd van Fintro, kan een grote tekening 
vragen op het secretariaat. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

                      NIEUWSBRIEF 
16 november 2018 



Zondag 18 november     Voorbereiding eerste communie, 9.00u 
Welkom in de mis 
Ouders zijn welkom om 10.00u 

Maandag 19 november   
Dinsdag 20 november 
Woensdag 21 november  
Donderdag 22 november 3-jarigen  Uitstap naar Brantano    
Vrijdag 23 november     Zwemmen 
Vrijdag 30 november  voor iedereen  Quiz Oudercomité 

Deze activiteiten staan ook steeds aangekondigd op de website van de school: www.antoniusschool.be 
. Ga er af en toe eens een kijkje nemen.  
 
KLEUTERSCHOOL 
2,5-JARIGEN 
Volgende week werken we rond het thema licht en donker. Wie thuis een zaklamp heeft of 
iets anders dat licht geeft, mag die maandag genaamtekend meebrengen. 
 
3-JARIGEN 
Volgende week werken wij rond schoenen, we gaan passen en meten, ontdekken de functie 
van verschillende schoenen. Als afsluiter brengen we donderdag een bezoekje aan Brantano, 
met een fotozoektocht. 
In onze klas maken we ook een grote schoenwinkel: wie thuis nog gekke pantoffels heeft, 
die een weekje in onze klas mogen blijven, mogen deze genaamtekend mee geven naar 
school. 
Denken jullie ook nog aan de witte T-shirt voor het grootouderfeest en het glazen potje voor 
een knutselwerk? 
 
LAGERE SCHOOL 
FIETSVERVOER ZEEKLASSEN 4de LEERJAAR 
Onze vierdeklassers gaan dit schooljaar van 18 tot en met 21 juni op zeeklassen naar 
Cadzand.  Vorig jaar maakten ze daar gebruik van de fietsverhuur maar dit was toch wel een 
grote kost.  We informeerden ook al naar een busmaatschappij die een aanhangwagen voor 
fietsen bezit, maar ook zij vragen een hoge prijs.  Om de kosten te drukken, zijn de 
leerkrachten op zoek naar een chauffeur die – meer dan waarschijnlijk met een vrachtwagen 
– ongeveer 50 fietsen kan vervoeren op 18 juni en ophalen op 21 juni.  Binnen de klasgroep 
vinden we geen oplossing, daarom durven we het via de nieuwsbrief vragen.  Moesten jullie 
iemand kennen die hiervoor tijd of interesse heeft, mag je dit zo snel mogelijk melden aan 
juf Naomi, meester Johan of de secretaresse. Natuurlijk worden de kilometers ruimschoots 
vergoed. 

NIEUWS UIT CREALAND 
De actie waarvan de opbrengst naar het Rode Neuzenfonds gaat, werd gisteren afgesloten en bracht 
€420 op. Dat is een mooi bedrag!  
Uit de 84 inzendingen is Sien Devos (5A) de winnaar onder de kinderen en de mama van Louise Olivier 
de winnaar onder de volwassenen. Proficiat en dank aan ieder voor zijn of haar bijdrage. 
KUNST VOOR HET GOEDE DOEL...  
OMDAT ALLE KINDEREN BELANGRIJK ZIJN❤ 
 
Benieuwd naar de juiste antwoorden? 



Ziehier het antwoordformulier van een van de winnaars: 
 

 
 
 

 WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool    

 
 
 
 
 


