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BASISSCHOOL
INSCHRIJVINGEN 2019-2020: VOORRANG AAN BROERS EN ZUSSEN TOT EIND FEBRUARI
Deze week werden de eerste nieuwe kleutertjes ingeschreven, allemaal broertjes en zusjes van
kinderen die wij al kennen. Nog tot eind februari krijgen de gezinnen die nu reeds kinderen bij ons op
school hebben voorrang om zich in te schrijven.
Kinderen die al bij ons op school zitten, worden automatisch in de volgende klas van volgend jaar
ingeschreven, tenzij de ouders hen uitschrijven. Voor de 5-jarigen wordt dus ook automatisch een
plaatsje in het 1ste leerjaar vrijgehouden.
Vanaf 1 maart kunnen alle nieuwe leerlingen zich inschrijven.
Op die datum vervalt de voorrangsregeling van broers en
zussen van onze leerlingen.
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat we een
maximumcapaciteit hebben van 50 kinderen per geboortejaar
in de kleuterschool en 50 kinderen per leerjaar in de lagere
school. Op de website kan je volgen hoeveel plaatsen er per
jaar nog vrij zijn.

GRATIS ‘OUD’ SCHOOLBORD
In de buitenberging van de lagere school staat een oud schoolbord. Het is een driedelig bord dat
omhoog en omlaag kan, dus het weegt ook heel wat. Wie interesse heeft, mag dat aan het
secretariaat laten weten. We vragen je wel om zelf voor het vervoer te zorgen.
Vanaf 1 maart laten we het zelf verwijderen.

STAKINGSAANZEGGING WOENSDAG 13 FEBRUARI
U hebt waarschijnlijk via de media ook vernomen dat het gemeenschappelijk vakbondsfront een
algemene stakingsaanzegging heeft gedaan voor woensdag, 13 februari 2019. De stakingsbereidheid
van de leerkrachten zal bepalen hoe wij die dag onze school zullen organiseren. Wij zorgen er in elk
geval voor dat uw kinderen op school kunnen opgevangen worden.
Maandag ontvangt u nog een bericht met de juiste organisatie van die woensdag.

DATA OM TE ONTHOUDEN
Di 12 febr.
3A
Museumbezoek
Woe 13 febr. 3K1

Bezoek Kapkaai met gemeentebusje

3K2

Bezoek Kapkaai met gemeentebusje

3B

Museumbezoek

Do 14 febr.
Vrij 1 mrt.

Einde voorrangsregeling voor eigen familie
Start inschrijvingen nieuwe andere kinderen

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: www.antoniusschool.be

KLEUTERSCHOOL
3-JARIGEN
Wij willen al de ouders en grootouders bedanken die met ons genoten hebben van een leuke
museumbeleving.
Als aanloop naar Carnaval werken wij volgende week rond de kapper, gekke kapsels en pruiken. Op
woensdag brengen wij een bezoek aan het kapsalon.
Wie leuke boekjes heeft in dit thema mag die getekend met naam mee naar school geven.
Mama's of papa's die graag in onze klas gekke kapsels komen creëren zijn van harte welkom!

LAGERE SCHOOL
MUSEUMBEZOEK 3de LEERJAAR
De leerlingen van het 3de leerjaar brengen naar aanleiding van het W.O. – thema “Vroeger kan ik nu
zien” een bezoek aan het Volksmuseum van Deurne.
De klas 3A gaat op dinsdag 12/2 en de klas 3B gaat op donderdag 14/2.
Die dag eten de leerlingen allemaal op school zodat we tijdig kunnen vertrekken met de lijnbus. Als
het verkeer vlot verloopt, zijn we om 15.30 uur terug op school.
Alle leerlingen brengen die dag een fluohesje mee.

NIEUWS UIT CREALAND
De bouwsteen ‘ritme en tijd’ beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren vormde deze week de
rode draad doorheen verschillende activiteiten op diverse muzische domeinen.
In bewegingsexpressie spelen met tempo, maat en ritme met als vertrekpunt muziek.
Via bodysounds en beatbox een geïmproviseerd gesprek voeren door goed te luisteren en van
daaruit te reageren… tot ritme in beeld brengen door herhaling van lijnen en vormen.
De leerlingen gooiden zich ten volle!

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

