NIEUWSBRIEF
17 mei 2019

BASISSCHOOL
DATA OM TE ONTHOUDEN
Za 18 mei
Eerste Communie in de parochie
Ma 20 mei

5-jarigen

Uitstap Renesse, Oostmalle

Di 21 mei

2,5-jarigen
Kinderboerderij ’t Karrewiel
4K1
Bezoek bibliotheek
Alle klassen van de lagere school: Sportdag

Woe 22 mei

Instappertjes Doemeedag
5de lj
Auteurslezing Luc Dechamps in bib

Do 23 mei

3-jarigen

Technopolis-on-tour in Klimop

Vrij 24 mei

Zwemmen

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

Di 28 mei

5-jarigen
5de leerjaar

Pyjamafuif met logeren (19.00u)
Infoavond voor ouders over werking 6de 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/

FIETSPROJECT
Ook volgende week fietsen wij in de kleuterschool verder. De kleuters van juf Leen, juf Ils en
juf Inke nemen een gewone fiets mee als zij zonder zijwieltjes kunnen fietsen. Indien dit nog
moeilijk gaat, brengt u een loopfiets mee.
ma 20/5
Juf Leen &
juf Inke:
LOOPFIETS of
GEWONE FIETS

di 21/5
Juf An & juf Gitta:
LOOPFIETS

woe 22/5
Juf Lisa &
juf Katrien:
LOOPFIETS

ZAKDOEKJES
Onze voorraad papieren zakdoekjes op school is op.
Breng je nogmaals een doos tissue mee? Alvast dank!

do 23/5
Juf Tin & juf Tine:
FIETS

vrij 24/5
/

2,5-JARIGEN
Mamadag
Wij willen alle mama’s bedanken voor de leuke voormiddag!
Kinderboerderij ‘t Karrewiel
Op dinsdag 21 mei gaan de peuters een hele dag op uitstap naar de kinderboerderij in
Grobbendonk. Ze hoeven geen drank, fruit of koek mee te nemen. Enkel hun brooddoos.
Vergeet bij zonnig weer geen petje/hoedje en je kind van te voren in te smeren.
Het belooft een leuke dag te worden met diertjes eten geven, in de speeltuin spelen,
huifkarrentocht, ijsje eten,..
3-JARIGEN
Bakkerij Max
Wij bedanken de bakkers van bakkerij MAX voor de fijne ontvangst! We hebben geleerd hoe
je taarten en koffiekoeken kan maken en hoe je zelf de lekkerste broodjes maakt in allerlei
gekke vormen.
Zintuigen en kriebeldiertjes
Volgende week leren we over zintuigen en kriebelbeestjes.
Iedereen mag in het weekend op zoek gaan naar kriebelbeestjes: spinnen, kevers,
pissebedden, lieveheersbeestjes, slakjes, regenwormen, meikevers.... Je mag ze maandag in
een doosje mee naar school brengen. Dan kunnen we alles goed bekijken en bestuderen.
Dat is onze kijkdag. Dinsdag wordt onze hoordag: we gaan muziek maken en beluisteren en
luisterspelletjes spelen. Woensdag wordt onze proefdag, we gaan al onze fruitjes en
groentjes samen brengen en proeven. Je mag altijd iets extra meegeven om te proeven.
Donderdag brengen we een bezoekje aan Technopolis on tour en werken we rond ruiken.
Op vrijdag gaan we vooral voelen met handen en voeten en doen we een voelbadjesomloop
op school. Het wordt een drukke, gezellige week!
4-JARIGEN
We bedanken nog de ouders van Iyari die ons indianenthema verruimden door hun
aangename verhalenvertellingen. Meer info hierover op:
http://www.coloresdemexico.nl/workshops/verhalenvertellers/verhalen-van-tezontli/
5-JARIGEN
De 5-jarigen gaan maandag 20 mei naar het park “De Renesse” in Malle.
Alle kleuters brengen een picknick mee.
De juffen zorgen voor drinken.

LAGERE SCHOOL
ONS 5DE LEERJAAR HAALDE DE KRANT MET HUN WERK ROND KLIMAAT
Samen met 5 andere basisscholen van Zoersel hebben onze 5 de leerjaren zich een jaar
verdiept in de klimaatverandering van onze planeet. Aandacht voor het klimaat is één van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties.

Afgelopen dinsdag vond de afronding plaats met een heuse klimmaattop waarbij elke klas
een land moest vertegenwoordigen.
De aanwezige leerkrachten waren onder de indruk van de spreekdurf, de argumenten die de
kinderen aanbrachten, de vaardigheid om zich in hun rol te kruipen als vertegenwoordiger
van hun land. Op de website van Het Laatste Nieuws vind je een aantal sprekende foto’s.

SPORTDAG IN DE LILSE BERGEN: DI 21 MEI
Op dinsdag 21 mei hebben we onze jaarlijkse sport-en speldag. Dit jaar sporten we op
verplaatsing en gaan we met de ganse school naar de Lilse Bergen. We vertrekken ongeveer
om 8.30u met de bus aan de school. Dus graag alle kinderen op school aanwezig om 8.20u!
Hierover kreeg iedereen ook al een infobrief mee.

2DE LEERJAAR: FEEST!
Maandag, 20 mei, mogen alle kinderen in hun communiekleren of lentefeestkleren naar
school komen. (Deze mogen gerust nog vuil zijn.)
De kinderen mogen ook hun foto’s of –kaartjes meebrengen. Er wordt uitgebreid tijd
genomen om deze in de twee klassen te laten uitdelen.
Dit is volledig vrijblijvend. Sommige kinderen mogen bv. een vijftal kaartjes uitdelen. Er
hoeven geen kaartjes voorzien te worden voor twee volledige klassen. Bespreek dit zeker
vooraf met uw kind. Het is wel leuk als de kinderen maandag hun kaartjes of foto’s bij
hebben. Op een andere dag wordt hier geen tijd meer voor voorzien.
Geef je zoon of dochter een duidelijk herkenbaar zakje of tasje mee waar hij/zij de kaartjes
of foto’s van de klasgenootjes kan insteken, anders durven ze kwijt te raken in de massa.
Wij houden ook nog een kleine receptie. Hiervoor mogen de kinderen overschotjes van
lekkers (kleine hapjes, dipgroentjes, worstjes, chips, drinken, …) meebrengen naar school.
Wij zorgen voor bekertjes en schaaltjes. Op deze manier sluiten wij deze bijzondere
gebeurtenis voor de kinderen samen af in de school.

2DE LEERJAAR: FIETSEN
Op donderdag, 23 mei mogen alle tweedeklassers met de fiets naar school komen. Die dag
nemen de juffen het fietsexamen af. Het is voor de kinderen beter dat ze de
fietsbehendigheidsproeven met hun eigen fiets kunnen uitvoeren. Indien dit praktisch
moeilijk is, kunnen ze uiteraard een fiets van één van hun klasgenootjes lenen.

4de LEERJAAR: VOETGANGERSEXAMEN en FIETSCONTROLE
Deze week legden alle kinderen van het vierde leerjaar met succes het voetgangersexamen
af en krijgen ze daarom allen het gouden diploma. De meeste leerlingen legden het toch
niet zo eenvoudige parcours langs Handelslei, Kerkhoflei en Achterstraat foutloos af en de
enkele kinderen die hier en daar een kleine fout maakten, werden hiervan door hun
klasleerkracht op de hoogte gebracht. Ook heel veel dank aan de verkeersouders die hun
taak heel ernstig namen.

Volgende week krijgen deze leerlingen hun fietscontrolekaart mee en de bedoeling is dat ze
hun fiets in orde brengen tegen 6 juni (4b) en 12 juni (4a). Die dag moeten zij met de fiets
naar school komen en zal hun fiets door de directeur gecontroleerd worden. Wanneer die
dan in orde is, kunnen zij hun fietsproeven afleggen bij de turnleerkracht en hopelijk ook hun
zilveren fietsdiploma behalen. Een week nadien gaat hun fiets dan mee op de vrachtwagen
richting Cadzand.
NIEUWS UIT CREALAND
Poppen en knuffels gingen langs bij de kapper voor een nieuwe haarsnit of een hip kleurtje.
In het naaiatelier werden kostuums en leuke accessoires ontworpen. Tattoos werden
geplaatst… Nadien pronkten de poppen in een etalage of gingen ze met hun ontwerper de
catwalk op. Enkele poppen speelden een scène met een vriendje.

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND
EN VOOR ONZE EERSTECOMMUNICANTEN EN HUN FAMILIE EEN STRALENDE FEESTDAG!
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens
Directie Antoniusschool

