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BASISSCHOOL
WIJNVERKOOP: AFSLUITEND WEEKEND
Vanavond en morgen staan de bestellingen van onze wijnverkoop klaar in onze kleuterschool.
Volgende week zullen in alle klassen de klasprijzen verloot worden onder alle verkopers en
verkopertjes. Iedereen die iets verkocht heeft, maakt kans op een fijn gezelschapsspel. We
waarderen het heel erg dat vele kinderen heel wat moeite deden om wijn en truffels te verkopen.
Met de opbrengst kan de school weer nieuwe investeringen doen die ons onderwijs en ons
samenleven op school ten goede komen.
Graag willen we natuurlijk ook elke koper bedanken voor deze financiële steun.

WARMSTE WEEK IN ANTOONTJE
Daar is ze dan de warmste week van het jaar!
Maandag onze grote repetitie en vanaf dinsdag ontvangen wij onze grootouders in ons
WINTERWONDERLAND. Onze kleuters zijn er helemaal klaar voor, we hebben geknutseld en
gedanst en geoefend. Na de voorstelling verkopen we een lekker koekenpakket voor ons goede
doel.
Op donderdag nodigen wij iedereen uit in ons stemmig kerstcafé voor een hapje en een
drankje. Onze zelfgemaakte koekjes van de grote koekenbak worden dan ook verkocht in ons
koekjeskraam. Wij willen zeker onze grote sponsor bakkerij MAX nog eens extra bedanken. Vergeet
ook zeker de rosse centjes niet. De volledige opbrengst zal gaan naar het Kinderkankerfonds.
Kinderen voor kinderen dat is onze slogan!

AANVULLING BIJ NIEUWSBRIEF 7 DEC
Vorige week maakte het Oudercomité in de Nieuwsbrief reclame voor Trooper, een systeem
waarmee je via het Oudercomité onze school financieel kan steunen, door online bestellingen te
doen. Daar zijn we als school blij mee. Maar we willen zeker ook de aandacht richten op de lokale
winkels. Onder het motto Think global, love local willen we de lokale economie ook steunen.

Sommige producten die je niet in de plaatselijke winkel vindt, kan je online bestellen. En dan is het
interessant om via Trooper het Oudercomité Antoniusschool & Antoontje te selecteren.

DATA OM TE ONTHOUDEN
Vrij 14 – za 15 dec

Afhalen bestellingen wijn

Za 15 en 22 dec

6de leerjaar

Weerbaarheidstraining

Ma NM 17 dec

2,5 en 3jarigen

Airtrack De Zoerst

Ma NM 17 dec

4A

Schaatsnamiddag (zie onder)

Di NM 18 dec

4 en 5-jarigen

Airtrack De Zoerst

Di 18 – do 20 dec

grootouders kleuters

Grootouderfeest

Wo 19 – do 20 dec

4de en 5de leerjaar

Oudercontacten

Do 20 dec

3de leerjaar

Zingen in Joostens

Do 20 dec, vanaf 15.30u

Warmste Week, in Antoontje

Vrij 21 dec

Kerstrapport

lagere school

KLEUTERSCHOOL
LAGERE SCHOOL
4A KREEG DE 4DE PLAATS
Beste ouder(s),
Er werd in de klas flink gespaard voor de schaatsactie van Elite. Vorige week
kregen we het leuke nieuws dat onze klas de vierde plaats heeft behaald. Al het
zoek- en knipwerk wordt beloond met een namiddag schaatsen in het
winterdorp van Schilde. Maandag 17/12/’18 vertrekken we om 13.15u met de
bus richting de schaatsbaan. We zijn om 15.30u terug op school. De kinderen
mogen die dag een rugzakje met koek en/of drankje meenemen. In de
voormiddag werken we gewoon in de klas. Ze hebben dus ook nog een boekentas nodig.
Graag bedanken we alle helpers voor het zoeken en knippen van de puntjes!

Groetjes,
kinderen uit 4A en juf Naomi !

NIEUWS UIT CREALAND
Rudolf, dat leuke rendier, maakte deze week heel wat vriendjes op school!

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND!
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens

