NIEUWSBRIEF
5 april 2019

BASISSCHOOL
We hebben met zijn allen weer hard gewerkt en veel geleerd. Door te experimenteren, te
lezen, te oefenen, te luisteren, te spreken en te spelen. Ook de leerkrachten hebben weer
het beste van zichzelf gegeven en zich hard ingezet voor de kinderen en de school.
Nu is het tijd om twee weken het schoolse werk los te laten. Goed ontspannen (en soms ook
eens vervelen) is ook belangrijk in een leer- en groeiproces.
Dat heeft de natuur ook goed begrepen…

Daarom geven we voor de kinderen van de lagere school vandaag geen huiswerk mee,
tenzij je veel spelen en plezier maken als huiswerk ziet natuurlijk.
En we krijgen er nog 1 dag extra bovenop: Pasen valt aan het einde van de vakantie, dus
Paasmaandag blijven we ook nog thuis. We zien elkaar dus opnieuw op dinsdag 23 april!

DATA OM TE ONTHOUDEN
Zo 21 april, 11.00u Paasviering in de parochiekerk – Iedereen welkom
Ma 22 april

Paasmaandag, dus nog geen school

Di 23 april

5de leerjaar

Voordracht Child Focus

Woe 24 april

3-jarigen

Bezoek boer Keysers

Woe 24 april

iedereen
BUITENSPEELDAG
http://www.buitenspeeldag.be/

Do 25 april

4-jarigen

Bezoek aan Aveve in Halle

Vrij 26 april

5-jarigen, 1ste, 2de, 4de lj

Zwemmen

Zo 5 mei

iedereen

Vlaamse kermis

Za 11 mei

Vormsel in de parochie

Za 18 mei

Eerste Communie in de parochie

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender/?month=apr&yr=2019
EEN NIEUWSBRIEF GEMIST?
Alle nieuwsbrieven blijven nog een hele tijd op de website beschikbaar:
https://www.antoontje.be/downloads/
KLEUTERSCHOOL
3-JARIGEN: WOE 24 APRIL
Na de vakantie starten we met het thema van de boerderij. Op woensdag 24 april trekken
we met tractor en kar naar de boerderij van boer Keysers.
We hopen natuurlijk wel op droog weer. Al de kleuters kunnen best speelkleren en laarsjes
aandoen wanneer ze op verkenning gaan op de boerderij.
4-JARIGEN: DO 25 APRIL
Op donderdag 25 april gaan we op uitstap naar Aveve in Halle, met aansluitend een picknick
(enkel bij mooi weer). Alle kleuters brengen dus die dag zeker boterhammen mee. Voor een
drankje zorgen de juffen.
5-JARIGEN
Na de vakantie starten wij met het oefenen van de schoolfeestdansjes. Wij hopen die dag op
veel zon, want we willen voor beide dansjes graag zomerse outfits op het podium! Een pet,
zonnebril,... alles wat ons optreden extra kleurrijk maakt, is toegestaan!
FOTOREPORTAGES
Deze reportages zijn deze week online gezet:
3K1: kapper, papadag, bezoek Luyckx
4K2: dierentuin, Bohicon, markt
5K2: crea, dino’s
LAGERE SCHOOL
PRIJSUITREIKING LEKKERBEKKEN
De editie van de Lekkerbekken die het oudercomité dit jaar organiseerde, was erg succesvol.
Dat er online bestellingen konden doorgegeven worden, heeft daar zeker toe bijgedragen.
Maar de kinderen van de lagere school hebben er ook hun beste verkoopvaardigheden voor
ingezet. Dat verdient een prijs, vindt het oudercomité. De prijzen staan al een tijdje te
blinken achter het raam van het secretariaat.
Na de paasvakantie zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De datum staat nog niet vast, die
wordt in de volgende nieuwsbrief vermeld.

NIEUWS UIT CREALAND
Groetjes van de familie Haas en de kinderen van het 2de leerjaar.

WE WENSEN U EEN RUSTGEVENDE VAKANTIE EN EEN VROLIJKE PAASTIJD!
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens
Directie Antoniusschool

Bijlage:
1. Bericht Chiro St-Antonius
2. Bericht van de gemeente Zoersel: Nieuw mobiliteitsplan
Zie ook: https://www.zoersel.be/index.aspx?SGREF=10062&CREF=110981

Bericht aan de Zoerselse jeugd
Voor het eerst in jaren organiseren de meisjes- en jongenschiro van St.Antonius het Play Fest.
Dit is een buitenspeeldag met als thema: festival. Iedereen is welkom, neem zeker je vriendjes
mee! Er zijn activiteiten voor alle leeftijden voorzien. Het gaat van ballen gooien tot een XXL
bellenblaas voor de jongsten. Voor de oudsten zijn er dan weer spelen als kubb en levende
junglespeed.
Wilt u als ouder zelf graag kijken? Dan bent u welkom in de cafetaria van den Bremberg om
iets te drinken.
WAAR? Den Bremberg in Halle
WANNEER? 6 april 2019, 12.30u tot 15.30u
INKOM? €3 + extra snoepgeld
Wij hopen alvast op goed weer. Tot dan!
Groetjes,
Chiro St.Antonius

