NIEUWSBRIEF
5 oktober 2018
BASISSCHOOL
DAG VAN DE LEERKRACHT
Op 5 oktober worden de leerkrachten in de bloemetjes gezet. Het is de Belgische variant van de
internationale World Teachers’ Day, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor leerkrachten en
onderwijs over de hele wereld. Waardering en bescherming voor de leerkracht en de toegang tot onderwijs
en het lerarenberoep zijn op vele plaatsen in de wereld niet evident.
Leerkrachten vinden zelf dat ze gewoon hun werk doen, maar ze onderschatten vaak wat de impact van hun
job is op individuele kinderen, op alle betrokkenen rond deze kinderen, op de samenleving.
Iedereen kan zo iemand nog voor de geest halen: de juf of meester die voor hen het verschil gemaakt heeft.
Daarom maken we er vandaag een bijzondere dag van: om hen te bedanken en om hen in wat ze doen,
verder aan te moedigen.
Wij zijn in elk geval heel trots op het leerkrachtenteam van Antoontje en de Antoniusschool!
De directie

JEANINE, IS ZIJ VERVANGBAAR??
We kunnen het ons niet goed voorstellen, maar Jeanine Schoeters, poetsvrouw van de kleuterschool, zal aan
het einde van deze maand met pensioen gaan. We willen haar nu alvast heel erg bedanken voor haar
jarenlange grote inzet!
We beseffen dat het een moeilijke klus is om een even goede poetsvrouw te vinden als Jeanine.
Via deze weg doen we een oproep: we zoeken iemand die kan komen poetsen in de kleuterschool
(25u/week, telkens van 13.00u tot 18.00u) en die natuurlijk ook goed met onze kinderen kan omgaan.
Ken je zo iemand? Geef dan haar/zijn naam door aan de directie.

HALLOWEENWANDELING
Beste Ouders,
Zoals jullie al weten organiseren verschillende Oudercomités van de Zoerselse scholen op zaterdag 20
oktober een Halloweentocht, naar aanleiding van Zoersel dorp in de kijker. Hiervoor vinden jullie in bijlage de
affiche terug, samen met de inschrijvingsstrook. Kom zeker mee griezelen, want het wordt een heel
spannende avond ! Na de wandeling kunnen de kinderen zich nog uitleven bij een aantal spelletjes, terwijl de
ouders nog kunnen genieten van een hapje en drankje.
We hopen jullie allemaal te zien.
Tot dan!
Het Oudercomité

DATA OM TE ONTHOUDEN
Maandag 8 oktober

Woensdag 10 oktober
Woensdag 17 oktober
Zaterdag 20 oktober
Vrijdag 30 oktober

3-jarigen
2A
4de leerjaar
5de leerjaar
voor iedereen
voor iedereen
voor iedereen
voor iedereen

Uitstap naar Kabouterberg Kasterlee
Uitstap naar Zoerselbos
Bib-project
Medisch Schooltoezicht
Pedagogische studiedag
Pedagogische studiedag
Halloweenwandeling
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.
Deze week vind je bij klas 3A de foto’s van het Creatief Musiceren.

KLEUTERSCHOOL
3-JARIGEN
Maandag gaan we een hele dag op uitstap naar Kabouterberg in Kasterlee. Voor deze uitstap doe je best
gemakkelijke kleding zoals een jogging of andere sportieve broek, laarsjes en warme jas aan. Na onze
vertelling gaan we picknicken in een speeltuin in de buurt. Dus je mag een rugzak met brooddoosje, pakje
zakdoekjes en reservekleding meegeven. Alles heel goed tekenen met naam, zeker bij uitstappen is het echt
belangrijk. Voor drank en koekjes zorgen de juffen.
De rest van de week en volgende week werken we verder rond herfst, bos en bosdieren.
Iedereen mag veel herfstblaadjes, herfstvruchten, sierfruitjes, schors, dennenappels..... verzamelen om
onze ontdekbak te vullen. Zo kunnen we sorteren, tellen, waarnemen en leren wat herfst is.

4-JARIGEN
De 4-jarigen gaan volgende week werken rond thema ‘herfst’. Ze mogen in het weekend op zoek gaan naar
allerlei herfstmaterialen voor op de ontdektafel.

LAGERE SCHOOL
LEERUITSTAP 4de LEERJAAR
Dinsdag brengen onze kinderen van het vierde leerjaar een bezoek aan het administratief centrum, in de
volksmond beter gekend als het gemeentehuis. Deze uitstap sluit aan bij het w.o. thema “Waar ik woon,
waar anderen wonen”. Door middel van een zoektocht maken ze kennis met de verschillende diensten en
nadien mogen ze in de trouwzaal hun opdrachten voorstellen. Ook heel wat ouders stelden zich kandidaat
om een groepje te begeleiden. De klasleerkrachten zijn hen hiervoor dankbaar.
Als het weer meezit, maken de leerlingen in de voormiddag de bomenwandeling op het domein van
Bethaniën. Zij gaan op zoek naar de mooiste boom en ’s middags eten zij hun picknick op in tracé 7. Met
deze activiteit komen zij meer dan waarschijnlijk ook in contact met patiënten uit de psychiatrie. We vinden
het als school belangrijk dat kinderen weten dat deze mensen ook in onze plaatselijke gemeenschap wonen
en werken.
Verdere praktische afspraken werden gemaakt via een brief die de kinderen reeds mee kregen. Zorg alvast
dat de fietsen in orde zijn!

NIEUWS UIT CREALAND
De kinderen van het zesde leerjaar maakten kennis met de inhouden, beeldaspecten, technieken en
materialen die typerend zijn voor onze Vlaamse schilder Rubens. Een aantal onder hen werden door hem
geïnspireerd en zo ontstonden prachtige krijttekeningen.

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

Inschrijvingsstrook voor de Halloween-wandeling op 20 oktober 2018
In het kader van “Zoersel, dorp in de kijker” slaan de ouderraden van Zoersel de handen in elkaar en
organiseren een grootse Halloweenwandeling. Het wordt een griezelwandeling in het spookachtige
park van Halle met onderweg verrassende wendingen.
Er zullen ook dampende hapjes en heksige drankjes verkrijgbaar zijn.
Prijzen voor best verklede jongen, meisje en familie
Dress code: à la Halloween !

Hopelijk komen jullie massaal griezelen!
Naam:……………………………………………..

Aantal deelnemers: ……………………………….
……………

Klas:………….

X 6 euro =

(gelieve gepast geld in gesloten enveloppe mee te geven met uw kind naar school, samen met de
ingevulde inschrijvingsstrook)
Voorinschrijvingen lopen t.e.m. 18 oktober ! (aan de kassa 7 €)
*Gezien de duisternis en de aanwezigheid van vijvers willen we vragen om jullie kinderen niet uit het oog te
verliezen !

