NIEUWSBRIEF
14 juni 2019

BASISSCHOOL
ANTOONTJESDAG: MAANDAG 17 JUNI
Maandag is het feest in onze lagere school en kleuterschool. We vieren Antoontjesdag. We
gaan met de leerlingen van de lagere school en de grootste kleuters klasdoorbrekend
spelletjes spelen . De jongste kleuters blijven op de school. Voor hen stellen we de
springkastelen op.
Als het weer het toelaat, kunnen we op het plein aan de kleuterschool picknicken samen
met al de kleuters. Het zou fijn zijn dat al onze kinderen die dag in geel/witte kledij naar
school komen.
Wat brengen we mee?
Een kleine rugzak met een gevulde brooddoos.
De school voorziet die dag voor elk kind een flesje water en een koek.
In de namiddag worden onze kinderen nog verrast met een lekkernij!
Nu duimen voor mooi weer!
BELANGRIJKE DATA VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
Staande voor de zomervakantie zijn we natuurlijk al bezig met het plannen van het volgende
jaar. Een overzicht van de verlofdagen en pedagogische studiedagen van het volgende jaar
worden in een aparte bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd.
Hieronder vind je ook alvast de data van de infodagen die bij de start van het nieuwe
schooljaar in elke leeftijdsgroep en leerjaar georganiseerd worden. Leerkrachten geven dan
inzage in hun werking in de klas. Op die manier kan elke ouder zien welke uitdagingen en
prettige vooruitzichten hun kind in het nieuwe jaar te wachten staan.
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DATA OM TE ONTHOUDEN
Ma 17 juni

alle kleuters en leerlingen!

Antoontjesdag

Di 18 – vrij 21 juni

4de leerjaar

Zeeklassen in Cadzand

Di 18 juni

4K2

Bibliotheek

5-jarigen

Bezoek aan melkerij Brasschaat

6de leerjaar

Voordracht Ecologische voetafdruk

Woe 19 juni

Nieuwe instappers
september

Doemeedag kleuterschool

Do 20 juni

6de leerjaar

Diplomauitreiking

Vrij 21 juni

3-jarigen

Bezoek hondenschool Halle

1A

Klasprijs Lekkerbekken onderbouw

2de leerjaar

Muzische workshops in de academie

6B

Klasprijs Lekkerbekken bovenbouw

5-jarigen, 1ste lj, 2de lj

Zwemmen

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
GROTE SCHOONMAAK
Volgende week starten wij in onze klasjes met de grote kuis. Omdat helpende handen altijd
wel heel welkom zijn, geven wij op woensdag alle kleuters iets mee om thuis te wassen of te
poetsen. Zo kunnen wij volgend schooljaar terug starten met een nette frisse klas!
3-JARIGEN
Volgende week werken wij rond het thema op vakantie. Iedereen mag één glazen pot (min.
grootte een confituurpot) mee naar school brengen getekend met naam. Deze pot wordt
omgetoverd tot een gezellig theelicht voor op de tuintafel. Ook schelpen in alle maten en
kleuren en vormen zijn welkom. We spelen telspelletjes en maken een strandje in de
zandbak en...
5-JARIGEN
Dinsdag gaan we spelen in de melkerij (Brasschaat). De kleuters nemen allemaal een
brooddoos mee en snacks. De juffen voorzien voldoende drinken.
Donderdag vieren we de kindjes die nog verjaren op het einde van het schooljaar en in de
vakantie, met een grote picknick. We trekken naar het speelplein Dwergenbergen waar de
kleuters kunnen ravotten. Speelkledij wordt aangeraden! Een brooddoos is die dag niet
nodig omdat de jarigen voor de picknick zorgen. Een snack voor in de namiddag is ook niet
nodig aangezien we die dag ook worden getrakteerd op een ijsje door OKRA.

LAGERE SCHOOL
TOETSEN ZIJN VOORBIJ!
Vandaag leggen de meeste klassen hun laatste toetsen af. Het was alweer een intense tijd,
zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Maar nu breekt stilaan een andere tijd aan. Dat
kan je in deze nieusbrief ook opmerken aan de leuke activiteiten die gepland staan.
Ondertussen vraagt het van de leerkrachten natuurlijk nog een inspanning om alles te
verbeteren en de rapporten voor te breiden.
De zomervakantie begint al in de verte te wuiven…
ZEEKLASSEN
Dinsdag vertrekken onze 4deklassers naar de Nederlandse kust in Cadzand. De ouders
werden hierover reeds geïnformeerd op de infoavond. Toch nog even herhalen dat wie
graag een briefje schrijft, dat kan bezorgen via het secratariaat. De ‘luchtpost’ vertrekt
dinsdag om 18.00u en donderdagmorgen. De brieven die later gebracht worden, kunnen pas
bezorgd worden als onze (ontdekkings)reizigers terug thuis zijn.
Wie wil, kan de belevenissen van de leerlingen volgen via onze Facebookpagina. We zullen
ook af en toe iets aan de inkomdeur hangen voor wie niet bij de berichten op Facebook kan.
KLASPRIJZEN LEKKERBEKKEN
Het is intussen een hele tijd geleden dat onze kinderen massaal erop uit trokken om huis aan
huis lekkerbekpakketten te gaan verkopen. De klassen die het meest verkocht hebben,
kregen een prijs. Deze week vrijdag wordt 1A verwend door een voorstelling van Kakelnest
en klas 6B krijgt een circusinitiatie begeleid door Circusateljee Spelati.
Meer informatie kan je op de website terugvinden: http://www.kakelnest.be en
http://www.spelati.be
We wensen beide klassen veel plezier!

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

Bijlage:

Spaghetti-avond t.v.v. jonge vrouwen in Tanzania

Meegestuurd met deze nieuwsbrief: overzicht van alle verlofdagen in 2019-2020.

