NIEUWSBRIEF
29 mei 2019

BASISSCHOOL
Een nieuwsbrief op woensdag omdat we vlak voor een feestdag en een brugdag staan. Dit
verlengde weekend biedt ons en de kinderen even een pauze om de laatste drukke maand
met vernieuwde energie en volle goesting in te gaan.
KIJKDAG 1STE LEERJAAR: WOENSDAG 5 JUNI
Begin juni betekent voor onze 5-jarigen dat ze bijna afscheid nemen van de kleutertijd. Om
de overgang naar het 1ste leerjaar goed voor te bereiden, hebben ze al een paar keer een
uitwisseling gedaan met het 1ste leerjaar. Op woensdag 5 juni nodigen we de ouders ook een
keer uit om naar het 1ste leerjaar te komen kijken. Ze krijgen een rondleiding in de gebouwen
van de lagere school door meester Werner, een toelichting door juf Christel en juf Goele
over de belangrijkste verschillen tussen de aanpak in de kleuterschool en de lagere school.
Juf Kris zal de ouders ook even laten proeven van een lesje leren lezen. Intussen kunnen de
kinderen al eens bij juf Anja en juf Karen genieten van een lesje in de grote school. Tijdens
de rondleiding zullen de ouders door het raam even naar hun grote kleuter in de klas kunnen
kijken (en wuiven).
We verwachten de ouders die zich kunnen vrijmaken om 10.00u in de eetzaal van de lagere
school. De kinderen gaan ’s morgens gewoon naar hun eigen klas en vertrekken samen met
hun juffen Tine en Tin naar de lagere school. ’s Middags kan je je eigen kind vanuit de lagere
school meenemen. De kleuters waarvan de ouders niet kunnen komen, worden ’s middags
weer met de kleuterjuffen naar Antoontje gebracht.
Het is ondertussen een jaar geleden dat de huidige kinderen van
het 1ste leerjaar voor de kijkdag de oversteek maakten naar de
‘grote’ school. Nu is het de beurt aan de nieuwe 1ste klassers voor
het schooljaar 2019-2020. Dat betekent dat het 1ste leerjaar
woensdag 5 juni weer even met de kleuterjuffen Tine en Tin
mogen gaan spelen in hun ‘oude’ kleuterschool.
Zij komen tegen de middag terug naar de lagere school.
OM ALVAST TE NOTEREN
Vormsel 2020: zaterdag 2 mei
Eerste Communie 2020: zaterdag 9 mei
DATA OM TE ONTHOUDEN
Ma 3 juni
3-jarigen
Woe 5 juni

2,5-jarigen
4-jarigen
5-jarigen en ouders
4de lj

Uitstap naar het park
Uitstap naar Jobland
Spelletjesvoormiddag
Kijkdag 1ste leerjaar (10.00u)
Infoavond zeeklassen (19.30u)

Do 6 juni

Klasfoto’s voor de hele school
5-jarigen
Sportdag, de hele dag

Vrij 7 juni

4-jarigen
Zwemmen

Ma 10 juni

Pinkstermaandag – geen school

Ma 17 juni

Antoontjesdag

Uitstap naar De Deugniet in Ekeren
5-jarigen, 1ste, 2de en 4de leerjaar

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender/?month=may&yr=2019
EEN NIEUWSBRIEF GEMIST?
Alle nieuwsbrieven blijven nog een hele tijd op de website beschikbaar:
https://www.antoontje.be/downloads/

KLEUTERSCHOOL
ZONNIGE DAGEN
Op zonnige dagen vragen we of de kleuters thuis al goed
ingesmeerd worden met zonnecrème.
3-JARIGEN
Volgende week werken wij rond het thema fit en gezond. We willen vragen om deze week
geen koeken maar enkel fruit of groentjes mee te geven als tussendoortje en ook een
gezonde lunch zonder snoep of koekjes.
Maandag gaan we sporten in het park van Malle, dus best sportieve kleding en
sportschoenen. Dinsdag komt de tandarts op bezoek in onze klas en leren we alles over onze
tandverzorging. Woensdag mag iedereen zijn tandenborstel mee naar school brengen in een
plastieken zakje mét naam. Donderdag maken we zelf fruitsla en mag iedereen zijn
fruit ongesneden mee naar school brengen. Vrijdag maken we een lekkere gezonde soep
met veel lekkere groentjes. En tussenin gaan we ook nog sporten en bewegen, zo worden
we topfit!
4-JARIGEN
Vrijdag 7 juni gaan de kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen naar de Deugniet in Ekeren.
Ze brengen hun boekentas of rugzak mee met een brooddoos en twee tussendoortjes, maar
drinken hoeven ze niet te voorzien.
5-JARIGEN
Donderdag 6 juni gaan wij sporten in de Mosten te Hoogstraten.
Alle kleuters hebben deze dag sportieve kledij en sportschoenen aan.
Alle kleuters brengen een rugzak mee met
- picknick
- koeken en/of fruit
De juffen zorgen voor voldoende drank.

LAGERE SCHOOL
INFO-AVOND ZEEKLASSEN 4DE LEERJAAR
De toetsenperiode is begonnen en kondigt daarmee ook de laatste periode van het
schooljaar aan. Naar goede gewoonte bereiden de leerlingen van het 4de leerjaar zich ook
voor op de zeeklassen. Die vinden dit jaar plaats van dinsdag 18 juni tot vrijdag 21 juni.
Op woensdag 5 juni nodigen we alle ouders van de 4de klassers uit voor een info-avond.
Welkom om 19.30u in de klas.
TOT SLOT
Tot slot nog een gedicht van Bart Moeyaert, uit zijn gedichtenbundel Verzamel de liefde.
Daar hebben we twee redenen voor:
omdat hij deze week een bijzondere prijs ontving, de Astrid Lindgren Memorial Award die de
Nobelprijs van de Kinderliteratuur wordt genoemd,
en ook omdat juffrouw Katrien van de kleuterschool dit weekend een belangrijke en
feestelijke stap in haar leven zet samen met Ben. We wensen hen veel geluk!
Kort
Niet langer dan
een ademtocht,
lang is dat niet,
kijk maar,
ik deed het weer,
zo lang al hou ik van je,
en dan niet zomaar even,
nee,
de hele tijd als nu,
en nu,
en verder nog,
denk ik,
mijn hele leven.
Bart Moeyaert

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

Bijlage: Informatie over de Braderij op 7 juni 2019

