NIEUWSBRIEF
28 juni 2019

BASISSCHOOL
Lieve jongens en meisjes,
Beste ouders,
Hebben jullie dat gevoel ook: het schooljaar lijkt weer voorbijgevlogen! Terugdenkend aan
de eerste schooldag, waarin we met spanning uitkeken naar wat er ons allemaal te wachten
stond… Dat lijkt nog niet zo heel lang geleden.
Toch is er intussen heel wat gebeurd, plezierige en grappige momenten, spijtig genoeg ook
af en toe droevige en pijnlijke momenten. We leerden samen met vallen en opstaan. Als we
daar nu op de laatste schooldag naar terugkijken, dan zijn wij daar dankbaar om. Dankbaar
om de kansen die we mekaar hebben gegeven om te leren, om tevreden te zijn met wat we
konden realiseren. Als we de verschillende leerkrachten aan het woord zouden laten, dan
zouden zij daar voor hun klas heel veel over kunnen vertellen. Wij zijn tevreden over jullie!
Dat kunnen jullie lezen op het laatste rapport of horen als je de kleuterleidsters aanspreekt.
Maar nu is het tijd voor iets anders, tijd om even los te laten en te genieten van de vakantie.
Daarvoor nemen we nu tijdelijk afscheid van de meeste van jullie.
Bij het einde van het schooljaar moeten we ook altijd afscheid nemen van de kinderen die
onze school verlaten. Hen wensen we veel succes bij de nieuwe uitdagingen die hen te
wachten staan.
Aan onze zesdeklassers gaven we een kaart mee met de volgende tekst:
Je ogen blinken. Je tenen kriebelen.
De vakantie wenkt en je bent er helemaal klaar voor!
Straks zeggen we elkaar vaarwel
want volgend jaar sta je hier niet meer op de speelplaats
en deel je je vakantieverhalen met oude vrienden en nieuwe gezichten
in een andere school.

Je hebt al heel wat bagage.
Je weet dat je soms hard moet werken
en dat je af en toe teleurgesteld kan zijn.
Maar je weet ook hoe goed je je kan voelen
als je je doel bereikt,
hoe hecht een vriendschap kan zijn
als je samen aan iets werkt.
We hopen dat je alle fijne momenten
die je hier meemaakte mee in je rugzak stopt
en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen,
om te worden wie je graag wil zijn.
We zullen je missen,
ons af en toe afvragen hoe het met je gaat.
Wie weet kom je nog eens langs
om te vertellen hoe je het stelt,
om ons nog eens mee te laten genieten
van je dromen en hoe ze elke dag een beetje dichterbij komen.
Dan wordt ons afscheid straks niet alleen vaarwel
maar ook misschien tot ziens.
Tekst: Ruth Uytterhoeven

OPENDEURDAG DONDERDAG 29 AUGUSTUS
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we toch al even kijken naar het nieuwe
schooljaar. Traditiegetrouw beginnen we het schooljaar met een opendeurdag, dit jaar op
donderdag 29 augustus. Die avond kan u samen met uw zoon of dochter tussen 18.00 uur en
19.30 uur een kijkje komen nemen in de nieuwe klas. De kinderen van de lagere school
kunnen, indien nodig, die dag ook een turnuniform bestellen.
Alle ouders kunnen even komen klinken op het nieuwe schooljaar. Het oudercomité biedt aan
alle ouders een glaasje aan. Dit gaat door op de speelplaats van de lagere school, maar
natuurlijk zijn ook alle ouders met kleutertjes welkom.
INFODAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR
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 kan verwachten.
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FACTUREN
De laatste facturen werden bezorgd. Kunnen jullie werk maken van de betaling?
De voor- en nabewaking tijdens de laatste week zal opgenomen worden in de opvangfactuur
van september.

DATA OM TE ONTHOUDEN
In bijlage worden de vrije schooldagen van 2019-2020 opnieuw opgenomen.
Dan rest er ons enkel nog:
WE WENSEN U EEN DEUGDDOENDE ZOMERVAKANTIE!
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens
Directie Antoniusschool

