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BASISSCHOOL
LEKKERBEKKEN 2019: EEN TOP-EDITIE
Het Oudercomité is in de wolken: dit jaar werd de verkoop van de lekkerbekken een groot
succes. Een welgemeende dankjewel voor de vele onlinebestellingen Een dikke pluim voor
de ijverige verkopertjes en hun bereidwillige ouders. Met de opbrengst sponsort het
Oudercomité de aankoop van een zonnewering voor de speelplaats van Antoontje en zal ze
een steentje bijdragen aan de opbouw van een crea-zolder.
Zaterdagvoormiddag kunnen de bestellingen opgehaald worden in Antoontje tussen 9.00u
en 12.00u. Wie zijn pakket thuis wilde ontvangen, kan dus zaterdagvoormiddag hulpvaardige
vrijwilligers aan de deur verwachten.
SPEELGOEDBEURS
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.
FOTOREPORTAGES OP DE WEBSITE
Volgende reportages zijn online gezet:
3k2: - kunstenaars
- ziek
- weerexperimenten
- ijskoud

DATA OM TE ONTHOUDEN
Za 23 maart, 9.00u - 12.00u

- kapper
- poolexpeditie

Lekkerbekkenpakketten afhaling/levering

Ma 25 maart

1ste en 2de lj
20.00u

Bibliotheek
Vergadering Oudercomité

Di 26 maart

4-jarigen

Uitstap Markt Schilde

Woe 27 maart

instappers Pasen

Meedoedag
Speelgoedbeurs Antoontje

Do 28 maart

Uitwisseling 1ste lj & 5-jarigen
4de lj

Vrij 29 maart

- schoenentocht

Uitstap Brandweer en Lindepaviljoen
Zwemmen voor 1 – 2 – 4 – 5-jarige kleuters

Bekijk 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 beschikbaar:
https://www.antoontje.be/downloads/
KLEUTERSCHOOL
BOHICON
Maandag starten we met ons groot project voor Bohicon. Dinsdag wordt een superleuke
Afrika-dag met zang en dans en muziek maken. Woensdag verwachten wij veel kopers op
onze speelgoedbeurs. Wij willen ook alle gulle schenkers nog eens extra bedanken voor het
mooie speelgoed. Donderdag gaan we verder op ontdekking met de Afrika-koffer en vrijdag
sluiten wij af met een gezond Afrikaans tienuurtje en zang en dans. Het wordt een
multiculturele week.
2,5-JARIGEN
Papadag:
Juf Lisa en juf Katrien willen alle papa's bedanken voor de fijne papadag! Het was een leuke
voormiddag!
Knopen:
Juf Lisa en juf Katrien zijn op zoek naar knopen in alle vormen en maten. Knopen die thuis
stof liggen te vergaren mogen dus zeker meegebracht worden!
3-JARIGEN
Onze kleuters willen alle begeleiders bedanken die tijd hebben vrij gemaakt om met onze
kleuters te genieten van de leuke, leerzame uitstap naar de Firma Luyckx. Het was een
onvergetelijke uitstap: grote machines, tractors en spannende demo's van de kranen die er
stonden. Iedereen mocht ook eens zelf plaatsnemen in een echte kraan. Binnenkort kan je
meegenieten van de foto's op onze website.

LAGERE SCHOOL
SPONSORTOCHT: WOE 3 APRIL
We hopen dat onze leerlingen enthousiast gesponsord worden, zodat we ook dit jaar weer
een mooi bedrag kunnen geven aan Broederlijk Delen. Dit jaar gaat de aandacht naar de
boeren van Guatemala.

NIEUWS UIT CREALAND
De leerlingen van het 6de leerden over huid, structuur en textuur. Na het beschouwen en
wat uitleg bij de techniek tekenden ze een uil of wolfachtige in grafiet. Ziehier enkele
resultaten:

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

