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BASISSCHOOL 
 
INSCHRIJVINGEN 2019-2020: INFO-AVOND VOOR NIEUWE LEERLINGEN 
Op maandagavond 25 februari a.s. om 20.00u en op dinsdagvoormiddag 26 februari a.s. om 9.30u 
organiseren we een infomoment voor ouders die onze school nog niet kennen en die overwegen om 
hun kinderen bij ons in te schrijven. De avond vindt plaats in de lagere school, de voormiddag in de 
kleuterschool.  
Geef deze informatie gerust door aan geïnteresseerde buren en familie. Aan het einde van die week, 
op vrijdag 1 maart, starten de inschrijvingen voor deze mensen. 
Intussen lopen de inschrijvingen vlot: we hebben al 25 nieuwe broertjes en zusjes ingeschreven! Daar 
zijn we heel blij mee. Het is bijzonder dat daar 4 tweelingetjes bij zijn. 
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. 
 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 18 febr.  4-jarigen  Medisch Schooltoezicht met juf  

1ste – 2de - 4de lj  Bib-project 

6de leerjaar  Info over secundair voor de leerlingen – organisatie 
CLB  

Di 19 febr.  4-jarigen  Bib-project 

Di 19 en woe 20 febr. 1ste lj   Oudercontacten 

Di 19 febr.  20.00u   Vergadering oudercomité 

Woe 20 febr.     Doemeedag kleuterschool – instappers 11/3/2019 

Ma 25 febr.   20.00u   Info-avond nieuwe inschrijvingen,  
in de eetzaal van de lagere school 

Di 26 febr.    9.30u   Info-voormiddag nieuwe inschrijvingen, in de   

      kleuterschool 

Di 26 en woe 27 febr. 3de lj   Oudercontacten 

Vrij 1 mrt.  Einde voorrangsregeling voor eigen familie 
Start inschrijvingen nieuwe andere kinderen 

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

 
 
 
 

http://www.antoniusschool.be/


KLEUTERSCHOOL 
 
3-JARIGEN 
Volgende week werken wij met onze kleuters rond muziek. Iedereen mag zijn lievelings-cd mee naar 
school brengen, getekend met naam. We gaan luisteren, dansen en genieten, en natuurlijk ook zelf 
muziek maken en een instrument knutselen. 
Als er mema’s, papa’s, tantes… zijn die zin hebben om muziek te maken voor onze kleuters: geef 
maar een seintje! 
 

4-JARIGEN 
De meeste kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen zijn al op Medisch Schooltoezicht geweest met hun 
ouders. Diegenen die kozen om met de juf te gaan, zullen dat maandag 18 febr in de voormiddag 
doen. 

 
LAGERE SCHOOL 
GEDICHTEN VAN DE HELE SCHOOL 
Al een tijdje hangen er op vele plaatsen in de lagere school gedichten. Ze zorgen ervoor dat bepaalde 
plaatsen soms een grappige, soms een meer poëtische kleur krijgen: de fietsenloods, gangen, de 
deur van Ingrid, onze poetsvrouw… Sinds enkele dagen komen daar nog andere gedichten bij. In onze 
school zit dichterstalent. Loop er maar eens langs om ze te lezen! 
Benieuwd naar de gedichten die volgende week verschijnen, want daar werkten alle klassen aan 
mee. 
 

 
 

 

 
WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool 
 
 


