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BASISSCHOOL
DIT WEEKEND START DE ZOMERTIJD
Je ziet het al aan de bloemen en de planten, je hoort het aan de vogeltjes:
de lente is begonnen! En die maartse bui of aprilse gril, die nemen we er dan
wel even bij.
Dit weekend moeten we er aan denken dat de zomertijd ingezet wordt. De
klokken worden tijdens de nacht van zaterdag op zondag van 2.00u naar 3.00u
gezet. Dat betekent dat we een uur minder kunnen slapen, maar ook dat het
vanaf zondag ’s avonds langer licht blijft!

PUNTEN SPAREN VOOR DE JEUGDBEWEGING
In de zomervakantie trekken de jeugdbewegingen weer op kamp. Ze sparen dit jaar flapjes van
Soubry (pasta) om kans te maken op gratis pasta. Verzamelde punten mag je steeds bezorgen op het
secretariaat of aan meester Johan in 4b.

FOTOREPORTAGES OP DE WEBSITE
Volgende reportages zijn online gezet:
3k2: - superpapa
- kranen

DATA OM TE ONTHOUDEN
Ma 1 april
4de lj

Bib project

2,5jarigen

Bezoek zorghoeve ‘Equi-Librium’

Lagere school

Sponsortocht

Do 4 april

5jarigen

Bezoek aan de kerk

Vrij 5 april

Antoontje
5de lj
6de lj

Paasfeest
Doedagen en speelgoedmuseum Mechelen
Uitstap naar Technopolis

Zo 5 mei

iedereen

Vlaamse Kermis

Woe 3 april

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
PAASFEEST IN DE KLEUTERSCHOOL
Op vrijdag is het paasfeest in onze kleuterschool. De kleuters moeten dan geen brooddoosje mee
naar school brengen. Wij voorzien lekkere paasbroodjes voor iedereen.
De paasklokken zijn nog niet vertrokken naar Rome. Wij verwachten ze dan ook
pas na de vakantie terug, met hopelijk voor iedereen een lekker eitje.

2,5-JARIGEN
Op woendag 3 april gaan de peuters van juf Lisa en juf Katrien even een kijkje nemen op de
zorghoeve ‘Equi-Librium’ in Zoersel.

3-JARIGEN
Volgende week werken wij rond het thema Pasen. Wie thuis nog eierdozen heeft van 10 eitjes mag
die meegeven naar school voor een leuk spel. Ook pluimen in alle soorten en kleuren zijn heel
welkom voor het paasstukje dat we zullen maken om de tafel feestelijk te versieren.

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.
Maandagmorgen 1 april wordt het sponorgeld opgehaald en de
sponsorkaarten afgetekend.

VOETGANGERSEXAMEN: VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Na de paasvakantie beginnen de leerlingen van het 4de leerjaar te oefenen voor hun gouden brevet
van het voetgangersexamen. Als einddoel leggen zij een parcours af in het verkeer. Zij kunnen hier
samen met hun ouders ook vooraf op oefenen. Zij worden beoordeeld op verschillende criteria en
hiervoor zouden de leerkrachten beroep willen doen op enkele vrijwilligers. Misschien is dat wel iets
voor jou?
Als je je hiervoor wil engageren, mag je een seintje geven aan juf Naomi of meester Johan. Zij zullen
je dan verder infomeren. Alvast dank!

5de LEERJAAR: UITSTAP NAAR MECHELEN
Op vrijdag 5 april vertrekt het 5de leerjaar met de bus naar Mechelen. Ze zullen er een goedgevulde
dag beleven tijdens de doe-dagen (rond muzische en WO) op het provinciaal domein ‘De Nekker’ en
in het speelgoedmuseum. De klassen worden terug op school verwacht tegen 15.30u.
Omdat het tijdschema erg strak is, willen we tijdig vertrekken -al om 8.30u- en kunnen we dus niet
op telaatkomers wachten. Op tijd opstaan, dus!

6de LEERJAAR: TECHNOPOLIS MECHELEN
Vrijdag, 5 april brengen de leerlingen van het zesde leerjaar een bezoek aan Technopolis. Ze
vertrekken om 9 uur met de bus in de Achterstraat. Rond 15 uur zijn ze terug op school. In de
voormiddag gaan ze op stap met een elektronische armband. Ze ontvangen bij verschillende
aanmeldingspunten vragen en worden dan doorverwezen naar een interactieve opstelling die het
antwoord biedt. In de namiddag nemen ze deel aan de wetenschapsshow. Geen enkele leerling gaat
die dag naar huis zonder iets geleerd te hebben over wetenschap en technologie!
Wat brengen ze mee: een picknick, een gezond tussendoortje, een drankje zonder prik.
De leerlingen krijgen in de cafetaria een drankje aangeboden.

NIEUWS UIT CREALAND
De artiesten van het 4de leerjaar leerden over de hedendaagse kunstenaar Kimmy Cantrell. Met klei,
olieverf en de zwarte afweertechniek gingen ze aan de slag. De kids waren een beetje bang om hun
creatie te bedekken met zwarte verf, maar ze waren dol op het eindresultaat.

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

