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BASISSCHOOL 
 

OUDERCOMITE: STEUN VIA TROOPER 
Beste Ouders, 
 
Het Oudercomité is vanaf nu ook gekend bij Trooper.  Indien jullie online aankopen doen via Trooper, kunnen 
jullie hierdoor het Oudercomité steunen, zonder dat je online aankoop daardoor duurder wordt.   
Hoe dit in zijn werk gaat, vinden jullie in het document in bijlage (onderaan deze nieuwsbrief). 
 
Het is belangrijk om te weten dat iedere euro die het Oudercomité zal ontvangen, terugvloeit naar de school en 
op die manier de kinderen van de Antoniusschool en Antoontje ten goede komt. 
 
Dus niet aarzelen, en Troopen maar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Oudercomité. 

 
 
ACTIE WELZIJNSZORG PAROCHIE 
Mogen we uw aandacht vragen voor de adventsactie Welzijnszorg van de pastorale 
eenheid? Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze ‘warme’ actie. 
 

 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 10 dec      Leerlingenraad: 2de bijeenkomst 

Di 11 dec  4K1    Bezoek bibliotheek 

Wo 12 dec, 9.00u – 10.00u    Doemeedag kleuterschool 

Do 13 dec  4-jarigen   Bezoek kerststallen in Oostmalle 

Vrij 14 – za 15 dec     Afhalen bestellingen wijn 



Za 15 dec  6de leerjaar   Weerbaarheidstraining 

Di 18 – do 20 dec grootouders kleuters  Grootouderfeest 

Do 20 dec, vanaf 15.30u    Warmste Week, in Antoontje 

Za 22 dec  6de leerjaar   Weerbaarheidstraining 

 

KLEUTERSCHOOL 
 
3-JARIGEN 
Wij zijn heel blij met het nieuwe speelgoed van de Sint en wensen hem een goede reis terug 
naar Spanje. Maandag starten wij met onze kleuters de grote koekenbak voor de Warmste 
Week. We gaan lekkere koekjes en speculaasjes bakken die we op donderdag 20 december 
gaan verkopen in ons kerstcafé. De opbrengst van het kerstcafé en de verkoop van het 
lekkers na ons optreden voor de grootouders gaan dit jaar naar het Kinderkankerfonds. 
Kom dus zeker even langs! 
 
Maandag mogen alle kleuters hun kleren voor het  optreden op het grootouderfeest mee 
naar de klas brengen. In een plastiekenzakje MET NAAM. Kleding die je onderaan kan doen 
mag je gerust thuis al aan  doen dan gaat het omkleden sneller. 
De T-shirts voor de sneeuwmannen en sneeuwvrouwtjes en de rokjes voor de 
kerstkaboutermeisjes hebben wij reeds op school. 
 
 
 
LAGERE SCHOOL 
 
MOTIVATIE TIJDENS TOETSENPERIODE 
Tijdens de toetsenperiode weet je als ouder niet altijd hoe je je kind kan motiveren. In deze 
video van Klasse krijg je tips over wat je kan doen, en wat je liever niet doet. 
 

 
 
Via deze weg willen we alle studerende kinderen en jongeren en hun ouders veel goede 
moed toewensen! 
 
 
NIEUWS UIT CREALAND 
Heb je je ooit afgevraagd waarom Sinterklaas en zijn pieten nooit verloren lopen op al die 
daken? Natuurlijk! Hij gebruikt de dakenkaarten, gemaakt door het tweede leerjaar. De kids 
ontworpen en timmerden ook prachtige stoomboten. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY9yKmuBlW0&feature=youtu.be


 
 

 
 

 
WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool 
 



Beste ouders, 
 
Vanaf nu kan iedereen online shoppen én het Oudercomité steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online aankopen die ervoor zorgt dat je het 
Oudercomité gratis steunt met je online aankopen, zonder één Euro meer te betalen. 
 
Hoe werkt Trooper ? 
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper www.trooper.be/ocantoniusschool  

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. De shop betaalt een procentje aan ons! Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van €100. 
 
Via www.trooper.be/ocantoniusschool kan je echt alles aankopen: 
1. Allerlei toepassingen electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 
2. Het meest fantastische speelgoed (Fun,Bart Smith, Maxitoys...) 
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb...) 
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs....) 
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online...) 
6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts...) 
7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs,…) 
8. En nog veel meer... 
 
Je hebt ongetwijfeld wel IETS nodig op dit moment!  
Koop dit al eens via www.trooper.be/ocantoniusschool  

Dan weet je al hoe het moet ;-).  
 
Belangrijk : Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als gebruiker écht achter zetten en de 
nodige mond-aan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, 
SMS... inschakelen. Trooper moet leven binnen de school!    
 
Het is zo dat al de gelden die wij ophalen sowieso terugvloeien naar de school en onze kinderen.  Dit 
geldt natuurlijk ook voor wat we via Trooper ontvangen. 
 
 
Alvast bedankt, 
Het Oudercomité. 
 
PS. voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt : 
ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen. 

http://links.trooper.be/wf/click?upn=oF9Hs25A04ytul9SvCW-2BLwTxM9xueTEcAv2jhaFanVfby4RyaGGk3Y4l8cWZ8qrX_k1l-2BK2SXOhoC64fXgjqbQ1Ia3fiECikVg-2BG-2BIuwRpgk9k7Kv0e1k30-2BXuyv-2FrNL2XFa68xWmIpcZDrjlIQEMAafDShDqCjkG3CPAPloly1s0WARliVUCq6PZBUU1VPxdy7veXY02M1sKXytfVMO3WfSXaaiaAhKb5h2usCLeuDhDrWSqvPQp-2FM85eByC4YtY3rt59X02bfYUChnG6hqWwY8znXEnfoLtp8Q5ADP8FY4-3D
http://links.trooper.be/wf/click?upn=oF9Hs25A04ytul9SvCW-2BLwTxM9xueTEcAv2jhaFanVfby4RyaGGk3Y4l8cWZ8qrX_k1l-2BK2SXOhoC64fXgjqbQ1Ia3fiECikVg-2BG-2BIuwRpgk9k7Kv0e1k30-2BXuyv-2FrNL2XFa68xWmIpcZDrjlIQEMAafDShDqCjkG3CPAPloly1s0WARliVUCq6PZBUU1VPxdy7veXY02M1sKXytfVMO3WfSXaaiaAhKb5h2usCLeuDhDrWSqvPQp-2FM85eByC4YtY3rt59X02bfYUChnG6hqWwY8znXEnfoLtp8Q5ADP8FY4-3D
http://www.trooper.be/ocantoniusschool


 
 

FEESTVARKEN vzw is een organisatie die is opgericht in 2013 met 2 duidelijke 
doelstellingen. Het eerste en belangrijkste doel is eenvoudig: kinderen die in armoede leven 
een fijne verjaardag bezorgen met een verjaardag pakket: 

 Een mooi en nieuw verjaardagscadeau, het is belangrijk dat het gaat over nieuw en 
actueel speelgoed. Als het kind in een speelgoedwinkel komt, moet het zijn eigen 
cadeau kunnen terugvinden. We gaan voor niets minder dan het wauw-gevoel bij de 
kinderen! 

 Een traktatie waarmee kinderen op 'hun’ dag de klasgenootjes kunnen verrassen.  

 Benodigdheden om thuis een feestje te organiseren: slingers, ballonnen, maar ook 
een zelf te bakken cake en versiering. 

 
Het begrip ‘kinderen in armoede’ is natuurlijk erg vaag. Wat is armoede en hoe ga je dit 
beoordelen? We kozen bewust om van bij de start samen te werken met OCMW’s. Zij 
beoordelen het best wie hieraan nood heeft. We vertrouwen op de gegevens die we 
doorkrijgen. We maken hierbij geen onderscheid tussen ras, nationaliteit of afkomst. Vijf jaar 
na de opstart leveren we verjaardag pakketten aan kinderen uit 33 gemeenten.  
 
We krijgen van de sociale diensten enkel een geboortedatum en een geslacht door van 
kinderen. Wij leveren de boxen op basis van die gegevens bij de verschillende sociale 
diensten. We kennen dus nooit de naam van het kind. Zo behouden we anonimiteit. De boxen 
worden bezorgd aan de ouders van de kinderen en we stellen de boxen op maat samen. 
Kinderen komen dus nooit te weten dat ze hun cadeau krijgen van FEESTVARKEN vzw. We 
geven ook geen standaardpakket zodat kinderen niet weten dat het pakket van de vzw komt. 
 
Het tweede doel van FEESTVARKEN vzw is kinderarmoede in België onder de aandacht te 
brengen. Hiervoor werkt de vzw educatieve pakketten uit voor scholen, bedrijven en 
particulieren. Zo zamelt de vzw langs de ene kant geld in om boxen te kunnen samenstellen 
en langs de andere kant zetten zij zich in om mensen te sensibiliseren dat (kinder)armoede 
in België nog altijd bestaat en bestreden moet worden. De financiering van de vzw gebeurt 
louter met privégeld.  
 
Hierbij een lijst van producten die ingezameld kunnen worden en die voor vzw het 
FEESTVARKEN nuttig kunnen zijn:  

1/ verjaardagskaarten 
2/ inpakpapier 
3/ snoepjes (voorverpakte, kleine zakjes zijn het handigst – dat zijn van die uitdeelzakjes) 
4/ vlaggenlijnen – papier, stof,… 
5/ kleine, extra cadeautjes tussen de 5 en de 10€ 
6/ feestartikelen: bordjes, bekers, servetten, hoedjes of tafellakentjes (zijn meestal sets) 
7/ cakemixen, pannenkoekendeeg (wel voorverpakt natuurlijk), … zo gemakkelijk mogelijk 
om klaar te maken. 

 
Op de zondagen 16, 23 en maandag 24 december zullen er achteraan in 
de parochiekerk van Sint-Antonius dozen staan, met de vermelding vzw 
het FEESTVARKEN. Vul deze dozen. Wij zorgen ervoor dat alles goed 
terechtkomt. 
 


