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BASISSCHOOL
STAKINGSAANZEGGING 20 MAART 2019
Ongetwijfeld heeft u via de media vernomen dat de vakbonden van het onderwijs een
stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag, 20 maart.
De eisen die de onderwijsvakbonden aan de regering voorleggen onderschrijven wij als team
van Antoontje en de Antoniusschool volledig. Ook wij willen nu eindelijk af van de
historische besparingen en dan vooral in het kleuteronderwijs en we willen extra
investeringen in het basisonderwijs om aan de vele, vaak terechte hulpvragen van leerlingen
en ouders tegemoet te kunnen komen.
Het onderwijs staakt dus woensdag zeker niet voor meer loon of meer voordelen voor het
personeel. Nee, de eerste bezorgdheid van de stakers woensdag is het welbevinden van de
kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs in het algemeen. Wij willen meer
werkingsmiddelen zodat de kinderen hiervan beter zouden worden.
Toch hebben wij als team van Antoontje en de Antoniusschool besloten om woensdag 20
maart een gewone schooldag te organiseren. We doen dat vooral voor onze kinderen en hun
ouders. Wij hopen dat het ‘Plan Basisonderwijs’ dat nu op de politieke agenda staat, in een
volgende legislatuur zo maximaal mogelijk zal uitgevoerd worden, zodat ook uw kinderen
kunnen blijven rekenen op kwaliteitsvol onderwijs.
We willen hiermee dus ook duidelijk aangeven dat het personeel van onze school alle begrip
heeft en zelfs heel wat sympathie opbrengt voor onze wel-stakende collega’s.
SPEELGOEDBEURS IN DE KLEUTERSCHOOL
Op 27 maart organiseren wij in de kleuterschool een toffe speelgoedbeurs. De opbrengst
van de beurs gaat integraal naar de bouw van een toffe natuurlijke speeltuin voor het
schooltje in Bohicon. Graag willen wij ook de kinderen van de lagere school aanmoedigen
om een keer in hun speelgoedkoffer te duiken. Het zou tof zijn dat jullie ook deze actie
sponsoren met een stuk speelgoed: een spel, boek, pop, auto, puzzel.... Verzamel alles in de
klas en dan bezorgen de juffen het in de kleuterschool. Alvast bedankt!
FOTOREPORTAGES OP DE WEBSITE
Volgende reportages zijn online gezet:
3k1:

3k2:

4k1:
5k1:

- dierendokter
- wat een weer
- op ontdekking in onze klas
- sinterklaas
- winterwonderland
- lekker lezen in de bib
- zoektocht in het museum
- ziekenhuis
- sinterklaas

- kabouterberg
- bezoek aan Brantano
- dier in onze klas
- bezoek aan de bib
- kabouterberg
- modeshow
- halloween

DATA OM TE ONTHOUDEN
Ma 18 maart

1ste, 2de, 4de lj

BIB-project

Di 19 maart

4-jarigen
6de lj

Bibliotheek
Voordracht over het wonder van het leven

Woe 20 maart

2,5-jarigen
3-jarigen

Papadag
Bezoek bij firma Luyckx in Brecht

Do 21 maart

1ste lj

Bezoek bij tandarts in Malle

Vrij 22 maart

4-jarigen
3de lj

Museum van 15.00u tot 16.00u
Workshop Proefmobiel

Za 23 maart

Lekkerbekken

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/
KLEUTERSCHOOL

De derde ster is binnen! Nog twee te gaan om een 5-sterren-school te worden!
Nu er alleen nog maar beleefde kleuters op onze school rondlopen, is het weer tijd voor een
volgend actiepunt. We zorgen voor zo weinig mogelijk afval en gooien dat in de juiste
afvalbak. We geven elke bak een naam om het beter te onthouden. Groen bij Jeroen, papier
en karton bij John, pmd bij Esmée en de rest bij Modest!
Wil je weten waarom sorteren zo belangrijk is? Vraag maar eens aan onze oudste kleuters!
3-JARIGEN
Wij bedanken al onze papa's die tijd konden vrij maken om samen met onze kleuters te
genieten van een leuke papadag!
Volgende week werken we rond bouwen. Omdat er vaak ook wel grote kranen en machines
nodig zijn bij de bouwwerken brengen wij op woensdag 20/3 een bezoekje aan de firma
Luyckx in Brecht. Als iemand thuis nog zacht hout heeft om te timmeren, bakstenen of

stukjes van buizen om te bouwen in onze zandtafel mag die maandag meegeven naar
school.
4-JARIGEN
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.
5-JARIGEN: ZWEMMEN
Vrijdag 29 maart nemen onze kleuters voor het eerst hun zwemzak mee naar school, daarin
zitten twee handdoeken en een zwempak. Zwembandjes en zwembrillen gebruiken we niet
dus deze worden beter thuis gelaten.
Wie al een zwembrevet heeft mag dit laten zien aan de juf of de ouders melden dit even.
Deze kinderen zullen bij meester Wes zwemoefeningen doen. Kleuters zonder brevet doen
aan watergewenning bij juf Tin.
We vertrekken steeds om 10.45 uur en zullen rond 12.30 uur weer terug op school zijn.
De zwemdata zijn: 29 maart, 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni.
5-JARIGEN: HOUTVOORRAAD
Onze houtvoorraad is weer goed geslonken. Wie ons aan zacht timmerhout kan helpen mag
dit melden aan juf Tin of juf Tine.
5-JARIGEN: do 21 MAART
Donderdag 21 maart gaan de kleuters van juf Tin naar Joosten om er deel te nemen aan het
kikkerpad. De kleuters doen deze dag sportieve kledij en sportschoenen aan. We vertrekken
om 13.10uur.

LAGERE SCHOOL
SPONSORTOCHT 3 APRIL
Ook dit jaar steunen we het project van Broederlijk Delen ten voordele van de boeren in
Guatemala. Volgende week krijgen de kinderen de sponsorkaart en de begeleidende brief
mee met alle praktische informatie. Net als de vorige jaren hopen we weer een mooie
bijdrage te kunnen geven aan deze organisatie.
VIERDE LEERJAAR: NESTKASTJES
Gisteren was het weer zo ver. De leerlingen van het vierde leerjaar timmerden een
nestkastje en konden rekenen op de hulp van vrijwillige papa’s en opa’s waarvoor dank.

NIEUWS UIT CREALAND
Dramatisch spel van klein tot groot!

De deelnemers brengen ideeën en gevoelens over d.m.v. de stem, gebaren en bewegingen
in realistische of verzonnen situaties. Zo werken ze aan vaardigheden en technieken om zich
zo sterk mogelijk te uiten. Een proces van ontdekken en genieten…

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

Bijlage:
Uitnodiging voor activiteit van Welzijnsschakels op 12 april. Inschrijven mogelijk tot 3 april.

VRIJDAG
12 april 2019

SAMEN !

om 18:00 uur
WESTMALLE

parochiezaal
Sint-Jozeflei 27

Welkom op ons voorjaarsfeest !
- Onze eigen kookgroep gaat weer op zoek naar een
lentemaaltijd. En dat het lekker is zullen wij wel merken.
- Als ontspanning heeft de animatiegroep
gezelschapsspelen en een tafelgoochelaar op het
programma staan.
- Het wordt weer een lekkere en ontspannende avond!
Tarief per persoon voor gezinsleden: GP
B
S
L
Opgelet: nieuwe prijzen
4,80 € 7,20 € 14,40 € 24,00 €
Bekijk je nieuwe lidkaart om welke letter voor jou van toepassing is.
Kinderen tot 12 jaar betalen in elke gezinsgroep telkens de halve prijs!
Niet leden die wensen deel te nemen zijn ook zeer welkom.
Zij contacteren wel eerst de voorzitter op het WZS nr.: 0474 17 40 54.

Inschrijven: Schrijf tijdig in op de inschrijvingsstrook, zie achterkant,
+ betaling onder gesloten omslag.
Te bezorgen uiterlijk woensdag 3 april 2019: op een van volgende plaatsen:
- Rosa Janssens,
- Stan Haest,
- Johan Geerts,
- Bureel WZS Malle-Zoersel

Begonialaan 55
Kasteellaan 35
Lotelinglaan 27
Handelslei 33

Oostmalle.
Westmalle.
Halle.
Sint-Antonius.( brievenbus witte deur)

Heb je zin om te komen ? … Twijfel niet en schrijf vlug in !
Welzijnsschakel Malle-Zoersel vzw, Handelslei 33, 2980 Zoersel.
Ondernemingsnummer: 875.791.422
Bank: BE69 7330 3128 7378
Email: wzs.malle.zoersel@skynet.be
GSM: 0474 17 40 54
bureel Handelslei 33 St.-Antonius : open enkel op afspraak.

