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NIEUWE INSCHRIJVINGEN 2019-2020 
Vanaf vandaag konden nieuwe leerlingen zich 
inschrijven. Hierbij vervalt dus de voorrangsregeling 
van broers en zussen. Vanmorgen stonden er al 
mensen vanaf 7.00u te wachten om zeker te zijn 
van een plaatsje in onze school. We hebben 
gelukkig niemand moeten teleurstellen. Voor de 
jongste kleuters zijn er nu (vanmorgen om 9.00u) 
nog 7 plaatsen. Op de website kan je volgen 
hoeveel kinderen er per groep ingeschreven zijn:  
https://www.antoontje.be/inschrijven/ 
 
EERST CARNAVAL, DAN KROKUSVAKANTIE 

 

Vandaag lopen onze kinderen er erg kleurrijk bij. Met 
carnaval krijgen we de gelegenheid om in de huid van een 
andere figuur te kruipen. Dat is vandaag vast te stellen op 
onze speelplaatsen. Ik zag een stuk pizza, een sneeuwman, 
tijgers, feeën, indianen, erg sportieve juffen, enz… We legden 
uit aan de nieuwe ouders die hun kind kwamen inschrijven, 
dat ze hun kind gewone kleren mogen aandoen…  

Het moet niet meer gezegd worden dat het volgende week krokusvakantie is.  
 
LEKKERBEKKEN OP VOLLE TOEREN 
Beste ouders 
De verkoop van de lekkerbekken is reeds van start gegaan.  De verkoop van onze vlaaien, 
wafels en chocolade eitjes draait al op volle toeren.  Nu de krokusvakantie voor de deur 
staat, zouden we nog eens een oproep willen doen aan alle kinderen om tijdens de vakantie 
hun beste beentje voor te zetten en zo veel mogelijk de oma’s & opa’s, tantes & nonkels, 
peters & meters, vrienden & buren aan te spreken.  Iedereen lust toch wel een heerlijk 
stukje vlaai, een lekkere wafel of chocolade eitje ? 
We zijn blij om vast te stellen dat ondertussen ook verschillende online bestelling geplaatst 
zijn en hopen dat dit uiteraard zo veel mogelijk navolging krijgt. 
 
Bedankt alvast voor jullie steun. 
Met vriendelijke groet,  
Het Oudercomité. 
 

https://www.antoontje.be/inschrijven/


 
FOTOREPORTAGES OP DE WEBSITE 
Volgende reportages zijn online gezet: 

- 4k2 Herfst, Sint, Vikingen 
- 6de lj Bezoek aan VTI 

Ook bij de andere klassen staan er foto’s te bewonderen. 
Om de foto’s te kunnen bekijken heb je de login nodig die je via de klasleerkracht hebt 
gekregen in de loop van januari. 
 
INLEVEREN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN 

Gebruikte batterijen in de school 
binnenleveren, is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor de school. Via Bebat 
krijgt de school punten per gewicht. Daar 
kunnen we als school busvervoer of nuttig didactisch materiaal voor bestellen. 
Je kind kreeg hiervoor een inzamelzakje mee. In de maand maart krijgt de school er extra 
punten voor. 

 

 

DATA OM TE ONTHOUDEN 

Ma 11 maart   1ste, 2de, 4de lj  BIB-project 

Di-woe-do 12-14 mrt  Kleuters  Oudercontact 

Woe 13 maart   3-jar.   Papa-dag 

Do 14 maart   2de lj   Bibbezoek voor Jeugdboekenmaand 

Vrij 15 mrt   1ste, 2de, 4de, 6de lj Zwemmen 

Za 23 mrt   iedereen  Lekkerbekken: verdeling van bestellingen 
 
Bekijk vanaf nu ook regelmatig de kalender op de website: 
https://www.antoontje.be/kalender/?month=mar&yr=2019 
 
EEN NIEUWSBRIEF GEMIST? 
Alle nieuwsbrieven blijven nog een hele tijd op de website staan: 
https://www.antoontje.be/downloads/ 
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LUIZENPROBLEEM 
De luizen zijn er weer. Ze werden opgemerkt in alle klassen. Daarom vragen we uitdrukkelijk 
om alle kleuters goed na te kijken en te behandelen, indien nodig. Alleen op die manier 
kunnen we vermijden dat de kleine beestjes zich teveel verspreiden. 
Alvast dank! 
 

https://www.antoontje.be/kalender/?month=mar&yr=2019
https://www.antoontje.be/downloads/


2,5-JARIGEN: PAPADAG OP WOENSDAG 20 MAART 
Alle papa’s van het klasje van juf Lisa en juf Katrien zijn welkom om op woensdag 20 maart in 
de voormiddag te komen knutselen, timmeren, sporten, relaxen… We hopen dat jullie er 
samen een leuke dag van kunnen maken! 
 
 
3-JARIGEN 
Na de krokusvakantie gaan wij alles voorbereiden voor een toffe papadag. 
Op woensdag 13 maart verwelkomen wij alle papa's in ons klasje om samen te spelen, te 
bouwen, te koken te sporten.....het wordt een feestelijke dag. 
Wij zijn voor papadag nog wel op zoek naar kleine stukjes zacht timmerhout. 
 
 
4-JARIGEN 
Vanaf 11 maart werken de kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen ronde het thema ‘Kunst’. 
Hiervoor mogen alle kleuters een oud hemd van papa meebrengen zodat we ze kunnen 
omtoveren tot echte kunstenaars. 
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes die iets met kunst te maken hebben (mag zeker ruim 
opgevat worden: ook muziek, drama, beeldhouwen…) en dit graag willen komen tonen, 
mogen hiervoor even contact nemen met de juf. 
Op vrijdag 22 maart worden de klassen omgetoverd tot een museum en zijn onze mama’s, 
papa’s en grootouders uitgenodigd om tussen 15.00u en 16.00u al dat moois te komen 
bewonderen . 
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EETZAAL: NIEUWE PLAATSEN NA DE KROKUSVAKANTIE 
Na de krokusvakantie kan er geen warme soep meer gegeten worden. Alle kinderen die 
blijven eten, krijgen een nieuwe plaats in de eetzaal. 
 
 
BEROEPSKEUZE VOORBEREIDEN? 
Om de overstap naar het secundair onderwijs voor te bereiden, kan het zinvol zijn om een 
bezoekje te doen naar het Beroepenhuis in Gent: www.beroepenhuis.be 
Zeker de moeite waard. Kijk op de website voor de openingsuren. 

 
 
 
 

http://www.beroepenhuis.be/


NIEUWS UIT CREALAND 
Crealand maakte een krachtige vuist tegen pesten. 

 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND EN EEN MOOIE KROKUSVAKANTIE! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 
 



In bijlage nog interessante uitnodigingen: 
- Pastorale Eenheid viert haar 2de verjaardag. Viering op 10 maart om 11.00u 
- Lezing over “De kracht van hoop” op 29 maart  
- Uitnodiging van de Sportdienst: ski-, snowboard- en schaatsdag op 18 april. 

 

 
 
 


