NIEUWSBRIEF
3 mei 2019

BASISSCHOOL
Het podium staat opgesteld, de kinderen hebben hun dansnummertjes ingestudeerd, de
drank en het eten is besteld, de spelletjeskraampjes zijn tevoorschijn gehaald… Wij zijn weer
klaar voor een nieuwe editie van ons schoolfeest!
Het wordt een andere Vlaamse Kermis dan wat we intussen gewoon zijn: dit jaar staat alles
in het teken van festival, het podium staat dus op onze ‘festivalweide’, er staan enkel tafels
aan het café op de speelplaats en de kinderen zullen festivalbandjes dragen. Er zullen heuse
‘foodtrucks’ opgesteld staan waar allerlei lekkers aangeboden wordt. Alle locaties worden
aangeduid met kleurrijke richtingaanwijzers.
Als de weergoden ook willen meewerken, zullen we zondag heel gelukkig zijn… Aangepaste
kledij en schoenen zijn op een ‘festival’ zeker geen overbodige luxe.
Nog enkele praktische regelingen willen we onder de aandacht brengen:
Timing van de optredens op het podium (= ‘mainstage’)
13.30u
6de leerjaar en 1ste leerjaar
14.15u
2,5-jarigen en 3de leerjaar
15.00u
5-jarigen en 5de leerjaar
15.45u
3-jarigen en 4de leerjaar
16.30u
4-jarigen en 2de leerjaar
Alle kinderen die optreden, verwachten we 15 minuten vooraf ‘backstage’: dat is in de
speelzaal of in een klas aan de speelzaal.
Na het optreden worden de kleuters aan het podium opgehaald door hun ouders. De
kinderen van de lagere school gaan terug naar de speelzaal om zich opnieuw om te kleden.
Geen festival zonder festivalbandje: de kinderen van de lagere school brengen zondag zelf
hun festivalbandje mee dat ze vandaag reeds kregen. De kleuters kunnen zondag hun
festivalbandje afhalen bij deze kleuterjuffen:
2,5-jarigen bij juf Lisa
3-jarigen bij juf Gitta
4-jarigen bij juf Leen
5-jarigen bij juf Tine
Deze bandjes zijn alvast een leuke herinnering aan deze dag.
DATA OM TE ONTHOUDEN
Zo 5 mei
iedereen

Vlaamse kermis

Ma 6 mei

1ste leerjaar
3de leerjaar
Bibproject

Containerpark
Speelboerderij Pierewiet
4de leerjaar

Woe 8 mei

3-jarigen

Mamadag

Do 9 mei

4-jarigen

Indianendag

Vrij 10 mei

3-jarigen
6B
5-jarigen, 1ste lj, 4de lj

Medisch Toezicht met ouders
Zoerselbos
Zwemmen

Za 11 mei

Vormsel in de parochie

Woe 15 mei

2,5-jarigen

Za 18 mei

Eerste Communie in de parochie

Di 21 mei

Alle klassen van de lagere school: Sportdag

Mamadag

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
3-JARIGEN: MAMADAG 8 MEI
Wij tellen af naar een leuke mamadag. Voor een kookactiviteit mag iedereen één stuk fruit
of potje met fruit mee naar school brengen. Het fruit nog ongeschild en ongesneden. Graag
een variatie van fruit voor deze activiteit. Bv. ananas, meloen, aardbeien, druiven....
4-JARIGEN: UITSTAP 9 MEI
De 4-jarige kleuters gaan donderdag 9 mei op uitstap naar indianenland.
Ze hoeven die dag geen boekentas mee te brengen, de juffen zorgen voor voldoende eten
die dag. Gelieve kledij te voorzien, aangepast aan de weersvoorspellingen.
FOTOREPORTAGES
Deze week werden in de kleuterschool weer heel wat fotoreportages online gezet. Neem er
zeker een kijkje.

LAGERE SCHOOL
3de LEERJAAR: UITSTAP 6 MEI
Op maandag 6 mei gaat het derde leerjaar op schoolreis naar Speelboerderij Pierewiet. Alle
informatie kan je vinden in de brief die de kinderen reeds meekregen. Deze brief kan je ook
op de website terugvinden: https://www.antoontje.be/downloads/
4de LEERJAAR: INFO-AVOND ZEEKLASSEN
Onze vierdejaars zijn ondertussen gestart met de voorbereiding van de zeeklassen. Zij gaan
van 18 tot en met 21 juni naar Cadzand. Woensdag, 5 juni om 19.30 uur brengen de
klasleerkrachten de ouders graag op de hoogte van hoe deze meerdaagse gaat verlopen en
zullen zij vooral praktische informatie meegeven. Graag nodigen zij iedereen uit in hun
klasje.

NIEUWS UIT CREALAND
Keith Haring is een bron van inspiratie voor onze eersteklassers: vormen naspelen, tekenen
en neerzetten. Een les vol beweging.
De kinderen van het 3de verdiepten zich in een meesterwerk van Van Gogh. Ze stapten in het
levensgroot doek ‘Korenveld met kraaien’. Er ontstonden scènes passend bij de tijdsperiode
van toen en van nu. Achter hun beeldend werk schuilt ook een mooi verhaal…

WE WENSEN U EN ONSZELF EEN PRETTIG WEEKEND,
MET EEN GESLAAGDE VLAAMSE KERMIS!
GRAAG TOT ZONDAG, VANAF 13.30u IN ANTOONTJE.
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens
Directie Antoniusschool

