
NIEUWSBRIEF 
10 mei 2019 

 

 

 

BASISSCHOOL 
We hebben leuke herinneringen aan het schoolfeest van vorige week. Het werd een heus 
festival, met alles erop en eraan: boeiende en gevarieerde optredens, aan elkaar gepraat 
door echte dj’s die verschillende artiesten vooraf interviewden, foodtrucks waar heel wat 
lekkers aangeboden werd. De verschillende weersomstandigheden konden de pret niet 
bederven.  

 
 
 
VAKANTIEBOEKEN 
De grote vakantie komt stilaan in zicht. U kan geheel vrijblijvend via onze school 
vakantieboeken aanschaffen. Alle bestellingen zijn welkom tot en met donderdag 23 mei 
2019. De betaling gebeurt via de schoolrekening van mei/juni. 
Geef je bestelling door via: https://www.antoontje.be/formulieren/ 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Za 11 mei  Vormsel in de parochie 

Ma 13 mei  3-jarigen  Bezoek aan bakkerij Max 
   4-jarigen  Indianendag 
   1ste en 2de lj  Bibliotheek 
   4de lj   Bezoek aan de parochiekerk 

Woe 15 mei  2,5-jarigen  Mamadag 
   5-jarigen & 1ste lj Uitwisseling 
   4de lj   Verkeersexamen 
   6A   Uitstap naar Zoerselbos 

Do 16 mei  4de lj   Verkeersexamen 

https://www.antoontje.be/formulieren/


Vrij 17 mei  1ste lj   Uitstap naar Hidrodoe 
   6de lj   Voordracht WWF 

Za 18 mei  Eerste Communie in de parochie 

Di 21 mei  Alle klassen van de lagere school: Sportdag 

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 
 
FIETSPROJECT 
Vanaf volgende week werken de kleuters tijdens de turnles gedurende 2 weken aan hun 
fietsvaardigheden. De 4-jarigen oefenen alvast voor hun LOOPfietsbrevet dat ze in juni 
behalen. Zij brengen dus op volgende dagen zeker een loopfiets mee zodat ze hier goed voor 
kunnen oefenen.  

ma 13/5 di 14/5 woe 15/5 do 16/5 vrij 16/5 

Juf An & juf Gitta: 
LOOPFIETS 

Juf Lisa &  
juf Katrien: 
LOOPFIETS 

Juf Leen/juf Ils 
& juf Inke: 
LOOPFIETS 

Juf Tin & juf Tine: 
FIETS 

/ 

ma 20/5 di 21/5 woe 22/5 do 23/5 vrij 24/5 

Juf Leen & 
juf Inke: 
LOOPFIETS 

Juf An & juf Gitta: 
LOOPFIETS 

Juf Lisa &  
juf Katrien: 
LOOPFIETS 

Juf Tin & juf Tine: 
FIETS 

/ 

 
SOCIALE VAARDIGHEDEN 
We gaan voor de vijfde ster! Voor het verdienen van de laatste ster kregen we een 
bijzondere opdracht van Benny. ‘Bewijs dat iedereen in de kleuterschool een ster is!’ We 
gaan in de klas op zoek naar ieders talent en  wanneer iedereen dat gevonden heeft zullen 
alle sterren schitteren. Onze poppen kennen hun talent al! Nu onze kleuters nog! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.antoontje.be/kalender/?month=may&yr=2019
https://www.antoontje.be/downloads/


 
3-JARIGEN 
Mamadag 
Wij weten dat het niet altijd zo eenvoudig is om hier verlof voor te vragen, en toch waren 
jullie er om samen met jullie kleuter te genieten van de verschillende workshops tijdens de 
mamadag.Wij wensen alle mama's een superfijne moederdag! 
 
Bakker 
Maandag brengen we een bezoek aan Bakkerij Max. We leren alles, over brood en al het 
ander lekkers wat de bakker kan maken. Nadien openen we een bakkerswinkel in de klas, we 
proeven, experimenteren, tellen en spelen en als slot maken we lekkere fruittaartjes. 
 
4-JARIGEN 
Maandag 13 mei gaan we op uitstap naar Indianenland. Ze kregen hiervoor een apart briefje 
mee. 
 
5-JARIGEN 
Op maandag 20 mei gaan we met onze kleuters naar de Renesse in Oostmalle. Bij mooi weer 
blijven we daar voor een picknick. De kleuters nemen die dag een rugzak mee met fruit 
en/of koek + boterhammen. De juffen voorzien drankjes. 
 
 
 
 
LAGERE SCHOOL 
 
 
4de LEERJAAR: VOETGANGERSEXAMEN 
Woensdag en donderdag leggen onze vierdejaars hun voetgangersexamen af en hopen dan 
hun gouden voetgangersbrevet te behalen.  In de klas, op de speelplaats en ook op de 
openbare weg hebben zij 5 vaardigheden geoefend.  Er was een oproep naar ouders die zich 
kandidaat wilden stellen om mee in te staan voor een veilig verloop.  Bedankt alvast voor de 
reacties !  De kinderen krijgen vooraf het af te leggen parcours mee en kunnen eventueel 
vooraf met hun ouders de geleerde vaardigheden oefenen.  Ouders die extra informatie 
willen kunnen terecht op www.hetgrotevoetgangersexamen.be .  Wij wensen onze kinderen 
veel succes en hopelijk laat het weer hen niet in de steek. 
 
 
NIEUWS UIT CREALAND 
De leerlingen van het 6de leerjaar zijn begonnen aan hun eindwerkje. De context en de 
boodschap die ze verwerken in de eigen expressie houden ze graag nog even geheim.  
We krijgen echter al een kijkje achter de schermen: 

http://www.hetgrotevoetgangersexamen.be/


 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 

Bijlage: 

1. Open-poort-dag Brandweer Zoersel: zondag 12 mei 

2. Week van de opvoeding 

 



 



 


