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22 februari 2019

BASISSCHOOL
CARNAVAL: 1 MAART
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De kinderen
mogen die dag verkleed naar school komen. Om het toiletbezoek van de kleinsten vlot te laten
verlopen, willen wij vragen om te kiezen voor gemakkelijke verkleedkledij. Bij voorkeur uit 2 delen.
De kinderen van de lagere school gaan in de voormiddag nog zwemmen. U begrijpt dat zij niet
geschminkt in het zwembad mogen.
Wapens, maskers of losse attributen laten we zowel in de kleuterschool als lagere school, liever
thuis.
In de voormiddag kunnen de kleuters genieten van een theatervoorstelling. Het oudercomité zorgt
voor lekkere wafels als 10-uurtje. De kleuters brengen dus zoals gewoonlijk hun boterhammen mee.
Het oudercomité zal de kinderen van de lagere school verwennen met een hotdog op de middag.

LEKKERBEKFESTIJN: ook via de nieuwe website
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ons oudercomité een lekkerbekfestijn: allerlei lekkers kan
besteld worden. Net als vorige jaren wordt hieraan in de lagere school een wedstrijd gekoppeld voor
de beste verkoper en de best verkopende klas. Met de opbrengst van deze verkoop zal het
oudercomité de school opnieuw financieel ondersteunen. Daar zijn we hen nu al zeer dankbaar voor.
In bijlage vind je alvast de begeleidende brief. Let op, er staat een nieuwe werkwijze in vermeld: de
bestellingen kunnen nu online doorgegeven worden!
Maandag krijgen de leerlingen bestelformulieren mee, maar ze kunnen dit weekend al beginnen met
het warm maken van vele kopers…
Op de website vind je de brief met o.a. de toelichting hoe de bestelling online kan doorgegeven
worden en het bestelformulier: https://www.antoontje.be/downloads

INSCHRIJVINGEN 2019-2020: INFO-AVOND VOOR NIEUWE KLEUTERS, geboortejaar 2017
Op maandagavond 25 februari a.s. om 20.00u organiseren we een info-avond voor ouders die onze
school nog niet kennen en die overwegen om hun kinderen bij ons in te schrijven. Die avond vindt
plaats in de lagere school. 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 25 febr. 20.00u

Info-avond nieuwe inschrijvingen,
in de eetzaal van de lagere school

Di 26 febr.

Info-voormiddag nieuwe inschrijvingen, in de kleuterschool

5de, 6de lj
Di 26 en woe 27 febr. 3de lj

Anti-pesttoneel voor de 3de graad
Oudercontacten

Woe 27 febr.

3de, 4de lj

Anti-pesttoneel voor de 2de graad

Do 28 febr.

1ste, 2de lj

Anti-pesttoneel voor de 1ste graad

6de lj

Uitstap Kazerne Dossin en Musical ’40-‘45
1ste lj, 2de lj, 4de lj en 6de lj

Vrij 1 maart

Zwemmen
Carnaval

Vrij 1 mrt.

Einde voorrangsregeling voor eigen familie
Start inschrijvingen nieuwe andere kinderen

Ma 4 – Vrij 8 mrt

Krokusvakantie

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender/

LAGERE SCHOOL
ANTI-PESTWEEK
Gisteren is de anti-pestweek in de lagere school ingezet met een toneeltje door enkele leerkrachten.
Dit werd door de leerlingen gesmaakt. Het zette de toon van de komende dagen en week waarin er
voor elke graad een theatervoorstelling zal plaatsvinden. De Anti-pestweek wordt afgerond met een
gezamenlijke Move tegen Pesten. Daarvoor kunnen de leerlingen thuis ook oefenen. Op You Tube
vind je er een filmpje van. Via volgende link wordt die ene ‘move’ gedetailleerd getoond:
https://www.youtube.com/watch?v=PxBN1ehYUnM

AFSPRAAK ROND AFWEZIGHEDEN
We nemen in onze school voor elke halve dag aanwezigheden op. Dat betekent dat indien een kind
in de loop van de voormiddag opgehaald wordt omwille van ziekte en ook in de namiddag afwezig
blijft, dan is er een afwezigheidsattest nodig voor die namiddag. Indien een kind te laat komt
vanwege een doktersbezoek bv., dan is een doktersattest of een ander attest, geschreven door de
ouders, wenselijk.

VERLOREN/GEVONDEN



Turnzak van Maxim Timmerman (4B) is deze week verdwenen toen hij aan de kapstok hing.
Het is een lichtblauwe zak van Machester City. In de zak zit zijn turnkledij, met zwarte Nike
sportschoenen met witte zolen.
In een van de autobussen van Oostmalle Cars werd een sleutel gevonden met hartjes en
oogjes aan vastgemaakt.

GEDICHTEN VAN DE HELE SCHOOL
Alle gedichten waaraan vele klassen hebben meegewerkt, hangen uit in de school. Ze zijn de moeite!
Zo konden de leerkrachten de dichterstalenten in de klas ontdekken. We zien dan ook heel wat
kinderen aandachtig staan lezen.

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

Directie Antoniusschool

Antoniusschool

Beste Ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Oudercomité Antoniusschool een Lekkerbekfestijn.
Dit houdt in dat we heel wat lekkernijen te koop aanbieden. In ons assortiment vindt u naast de
traditionele vlaaien en de ondertussen gekende ambachtelijke chocolade- en vanillewafels ook
eclairs en overheerlijke minipaaseitjes.
Voor de kinderen van de lagere school is deze actie toch ook een beetje een wedstrijd. Zij
proberen zoveel mogelijk te verkopen om mogelijk in de prijzen te vallen. Ook de best
verkopende klas mag een extraatje verwachten.
In de kleuterschool willen we deze competitie nog niet invoeren, maar toch willen we u, uw
familie, buren, vrienden ook de mogelijkheid bieden van dit festijn te genieten.
Als oudercomité proberen wij immers te voorzien in een aantal extra’s waarvoor de school de
financiële middelen niet heeft.
Uw kind krijgt vandaag een aantal bestelformulieren mee naar huis. Daarop vindt u de
aangeboden producten en ook de gemeenten waar wij op 23 maart 2019 aan huis leveren. U
mag uw bestelling natuurlijk ook komen afhalen, dat maakt het werk van onze vrijwilligers een
stuk lichter.
Dit jaar willen we graag een nieuwe werkwijze invoeren. Op de bestelformulieren vindt u een
website waarop u uw bestellingen online kan ingeven en betalen. U hoeft dan geen
bestelformulieren of geld meer mee te geven naar school. Voor u op deze website van start
kan gaan moet u een account aanmaken door zich te registreren. U geeft daar de naam van
de verkopende leerling, klas (bv. 1A) en een emailadres in. Vanaf dan kan u inloggen met uw
emailadres en zelf gekozen paswoord. Op deze manier kan u dus uw eigen bestelling, maar
ook de bestellingen van bijvoorbeeld de huis-aan-huis verkoop die uw kinderen doen, ingeven.
Wie liever zijn bestellingen op papier doet, kan dit voorlopig nog. Gelieve de formulieren wel
duidelijk en heel volledig in te vullen. Vooral voor de leveringen aan huis willen er al eens
problemen ontstaan met ontbrekende adresgegevens. We willen ook met aandrang vragen om
bij een bestelling op papier de formulieren mét gepast geld én in gesloten omslag aan de juf
of meester te bezorgen, en dit ten laatste op woensdag 13 maart 2019. Heeft u formulieren
tekort? Dan kan u er heel eenvoudig bijvragen op school. Het formulier staat ook op de site
van de school, zodat u het zelf kan afdrukken. Omdat het verwerken van de (hopelijk) vele
bestellingen een hele job is, durven we vragen zoveel mogelijk online te bestellen en om niet
te wachten tot de laatste dag met het indienen van uw papieren bestelformulieren.
Rest ons nog U heel hartelijk te danken voor uw steun, en … smakelijk!!

Het oudercomité.

Antoniusschool – Antoontje

Overheerlijke vlaaien – chocolade- & vanillewafels – minipaaseitjes 500g
DEEL VOOR DE VERKOPER
I K DOE MI JN BESTELLI NG + BETALI NG ONLI NE ( strover.azurew ebsites.net) TEN LAATSTE 13/ 03/ ’19
of
I K GEEF DEZE BESTELBON + GEPAST GELD ( gesloten omslag) AF OP SCHOOL TEN LAATSTE 1 3/ 03/ ’19
NAAM + VOORNAAM KOPER

___________________________________

TELEFOON

__________________

Kr u is a a n :
O Haalt zelf af op (23 maart 2019 tussen 9u en 12u) in kleuterschool Antoontje.
O Levering aan huis (op 23 maart 2019 tussen 9u en 13u) in St.-Antonius, Zoersel, Halle, Schilde, Westmalle.
STRAAT + NR

________________________________________

GEMEENTE

__________________

Eventuele opmerkingen voor levering (langs achter afzetten, bij de buren leveren, onder de carport, enz.)

________________ ____________________________________________________________

Vlaaien aan 7 euro per stuk:
… x rijst

… x knobbelsuiker

… x nougatine

… x kersen

… x abrikoos

… x appel

… x smurfen

… x eclairs (4 stuks)

…… stuks aan €7

Wafels of mini-paaseitjes 500g aan 6 euro per stuk:
… x chocoladewafels

… x vanillewafels

… x paaseitjes

ALGEM EEN TOTAAL
NAAM VERKOPER

________________________________________________________

…… stuks aan €6
…………... €
KLAS

__________

DEEL VOOR DE KOPER - Bij te houden door de koper

Vlaaien aan 7 euro per stuk:
… x rijst

… x knobbelsuiker

… x nougatine

… x kersen

… x abrikoos

… x appel

… x smurfen

… x eclairs (4 stuks)

…… stuks aan €7

Wafels of mini-paaseitjes 500g aan 6 euro per stuk:
… x chocoladewafels

… x vanillewafels

… x paaseitjes

ALGEM EEN TOTAAL

…… stuks aan €6
…………... €

Kr u is a a n :
O Haalt zelf af (op 23 maart 2019 tussen 9u en 12u) in kleuterschool Antoontje. (aan het Sint-Teunisplein)
O Levering aan huis (op 23 maart 2019 tussen 9u en 13u) in St. Antonius, Zoersel, Halle, Schilde, Westmalle.
NAAM + VOORNAAM KOPER

_________________________________________________________________

NAAM VERKOPER ________________________________________________________

KLAS

___________

Houd dit deel goed bij: wij zijn op 23 maart 2019 bereikbaar van 9 tot 12 uur op het nummer 0479/06.21.13

1ste Crazy Crochet namiddag
Dinsdag 5 maart in gebouw 2 van 13.30 tot 16.00 uur
Alle hakers en supporters zijn van harte welkom om samen gezellig te haken, te babbelen, iets te drinken (aan
democratische prijzen) en te luisteren naar Kathy Vanden Broek en/of Yves Bisschops. Dit zijn de initiatiefnemers
van ‘Crazy Crochet’.
Het project heeft 5 doelstellingen
een warm dekentje maken t.v.v. vzw Villa Max
het wereldrecord ‘grootste gehaakte deken’ verbreken
een extra centje t.v.v. vzw Villa Max
samenwerkingsverbanden starten met bedrijven, organisaties, scholen, haakclubjes, …
Crazy Crochet wil verbinden van mens tot mens.
Op zaterdag 21 december 2019 spreidt Crazy Crochet het grootste deken van de wereld open op het vliegveld van
Brasschaat. Reserveer alvast deze datum in je agenda en kom zeker een kijkje nemen.

Crazy Crochet is een ambitieus maar tegelijkertij
d
ook een
heel toegankelijk, fplezierig en verrassend creatie project.

Villa Max biedt een onvergetelijke gratis
vakantie voor gezinnen met een ernstig,
mogelijk levensbedreigend ziek kind.
Maar ook voor de broertjes, zusjes en
ouders die dromen van een onbezorgde
week samen. Als een kind in het gezin
ernstig ziek is, dan is het hele gezin ziek,
want de ziekte heeft ook een grote invloed
op de andere gezinsleden. Bij Villa Max
kun je alles even vergeten.

Samen haken we het grootste deken van
de wereld en dit t.v.v. vzw Villa Max. Een
hele uitdaging als je weet dat we meer
dan 11.500 m² of 8.000 dekentjes van
1x1,5 m moeten haken. En dit willen we
natuurlijk samen doen.
Datum:

Dinsdag 5 maart 2019

Uur:

13.30 tot 16.00 uur

Plaats:

Gebouw 2

Organisator:

Eentinitiaie f van PC Bethanië, stigWA en Crazy Crochet ten voordele van vzw Villa Max

