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BASISSCHOOL 
Pinksteren is een feestdag die komt uit de Christelijke traditie. Er wordt traditioneel 
herdacht dat de leerlingen van Jezus verlicht werden door de Heilige Geest. Ze zaten sinds 
het vertrek van Jezus op Hemelvaartsdag in zak en as en waren besluiteloos. Daarna wisten 
ze wat hen te doen stond… 
Aan dit feest houden we een extra verlofdag over: op Pinkstermaandag is er geen school. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
 

Ma 10 juni Pinkstermaandag GEEN SCHOOL 

Wo 12 juni 4A Fietscontrole 

Do 13 juni Leerlingenraad  

Vrij 14 juni 1ste leerjaar Uitstap naar de zoo 

Ma 17 juni Antoontjesdag  

 
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 
OUDERCONTACTEN IN DE KLEUTERSCHOOL 
Volgende week zijn er oudercontacten in de kleuterschool. We willen elke ouder oproepen 
om zich aan het afgesproken tijdstip te houden. Op die manier zorgen we er samen voor dat 
de laatste ouders niet te lang moeten wachten. 
Alvast dank! 
 
SPORTWEEK IN DE KLEUTERSCHOOL 
De kleuters sporten heel de week. Daarom vragen we om sportieve kledij en schoenen te 
voorzien. Elke kleuter kreeg hiervoor een apart briefje mee. 
 
 

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


LAGERE SCHOOL 
FIETSEXAMEN 4B: EEN SUCCES! 
Alle leerlingen behaalden gisteren hun zilveren fietsdiploma.  Ze slaagden voor de 6 
vaardigheden : omkijken over de linkerschouder, slalommen op korte afstand, arm 
uitsteken, over een oneffen terrein rijden, rekening houden met anderen en onvoorzien 
remmen. Een teken dat zij thuis goed geoefend hebben met de 3 fietskaarten die ze het 
voorbije jaar meekregen.  En daarom ook een pluim aan alle ouders die hieraan hun steentje 
bijdroegen. 
De directie veranderde voordien ook even in politieagent en zij stelden vast dat haast alle 
fietsen in orde waren om veilig de straat op te rijden.  Enkele kinderen moeten nog een 
kleine herstelling laten uitvoeren tegen 18 juni : de dag dat de fietsen richting zeeklassen in 
Cadzand gebracht zullen worden. Deze leerlingen worden via het schoolagenda op de 
hoogte gebracht. 
We supporteren dat ook 4A voor alles slaagt! Zij leggen woensdag hun proef af. Die dag 
worden ook hun fietsen gecontroleerd. 
 
NIEUWS UIT CREALAND (1) 
De surfers van het 3de leerjaar trotseren de golven. Met Japanse tekens signeerden ze hun 
werk. Na het beschouwen van bulderende golven, het bestuderen van een kunstwerk van 
Hokusaï en enige oefening op tekenen met draadmannatjes legden ze hun actie vast. 
 

 
 
TOT SLOT NOG DROEVIG NIEUWS UIT CREALAND 
Er is ook minder goed nieuws uit Crealand. 



De kinderen, de collega’s en wellicht ook heel wat ouders zagen dat juf Ann Bulens de 
voorbije tijd met een kruk door onze schoolgebouwen liep. Na een doktersbezoek deze 
week, kreeg ze een hard verdict: ze moet een zware heelkundige ingreep ondergaan aan 
haar voet/been. Daardoor zal ze voor de rest van dit schooljaar en ook het begin van 
volgend schooljaar afwezig zijn. Dat is een zware klap voor haar. Juf Ann nam woensdag met 
tegenzin afscheid van haar klas 2A. Juf Lena zal samen met juf Gineke en juf Inge de klas met 
hun goede zorgen opvangen en begeleiden tot de zomervakantie.  
Via deze weg wensen we juf Ann goede moed en veel geduld toe en haar dokters wensen 
we veel succes, zodat onze creatieve juf spoedig kan herstellen! 
Intussen zal het ook erg stil worden in Crealand. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om 
vervanging te vinden. Het lerarentekort speelt ons parten. We duimen dan ook dat niemand 
anders uit onze ploeg zal uitvallen. Laten we dus goed zorg dragen voor mekaar… 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND (en alweer een lang) WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 
 


