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Basisschool

Infobrochure en schoolreglement vanaf nu online

In elk goed huishouden en organisatie zijn er regels en afspraken. Ook binnen
onze school legden we die vast. We hielden daarbij rekening met wat de wet
ons oplegt en voegden daar onze eigen accenten aan toe. Deze brochure met
alle wettelijke en schoolgebonden afspraken staat vanaf deze week online. Je
kan ze vinden op onze website: https://www.antoontje.be/downloads/
Wie dat wenst, kan aan het secretariaat een papieren versie aanvragen.

Gedeelde aandacht

We zien het soms gebeuren, we horen soms dat het gebeurd is: een ouder
mengt zich in wat er zich tussen twee kinderen afspeelt. We vinden het zeker
de taak van elke ouder om goed op te volgen wat hun eigen kind beleeft en om
hem/haar daarin te begeleiden. Soms merk je als ouder dat je eigen kind te
weinig initiatief durft te nemen om het klasgenootje aan te spreken en dan wil
je het heft in eigen handen nemen. We willen echter vragen om zeker niet op
de speelplaats andere kinderen terecht te wijzen. De impact die een volwassene
heeft op een kind, is bijzonder groot. Dat onderschatten we vaak. Het is dan
beter om de klasleerkracht in te lichten, zodat we het probleem van de
kinderen op school kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door het gesprek tussen
hen zorgzaam op gang te brengen. Daar wint iedereen dan bij. Alvast dank om
samen met ons hiervoor aandacht te hebben.

Save the date: vrijdag 18 oktober WIJNPROEFAVOND
Ook dit jaar zullen we een wijnverkoop organiseren ten voordele van de
werking van de school. Onze leerlingen zullen weer op pad gaan om zoveel
mogelijk te verkopen. Om te weten wat je koopt, nodigen wij alle
geïnteresseerden uit om de wijnen te komen proeven op vrijdagavond 18 okt.
Noteer dit alvast in uw agenda.

Data om te onthouden
di 17 sept

1B
5A
4de leerjaar
Alle sportievelingen
5-jarigen
2A
1ste, 2de, 3de en 5de lj
4A
lagere school

Zoerselbos
Met de fiets naar Zoerselbos
Info-avond
woe 18 sept
Dag van de sportclub
do 19 sept
Info-avond
Zoerselbos
vrij 20 sept
Zwemmen
Zoerselbos
di 24 sept
Scholenveldloop
Meer info volgt.
2de leerjaar
Info-avond
vrij 18 okt
alle sympathisanten
Wijnproefavond
woe 23 okt
kleuterschool
Doe-mee-dag voor de kleutertjes
die in november starten.
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender
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Kleuterschool

Fietsvaardigheden in de kleuterschool

Volgende week wordt er in de kleuterschool aan de fietsvaardigheden gewerkt.
De kleuters leren in een smalle straat fietsen, slalommen, over een lage
hindernis fietsen, stoppen,…
Kleuters van juf Lisa, juf An en juf Gitta nemen hun loopfiets mee. Zij werken
dit jaar aan het behalen van een loopfietsbrevet. Ook indien je kleuter al
zonder zijwielen kan fietsen wordt een loopfiets gevraagd.
De oudere kleuters nemen een gewone fiets mee, liefst zonder zijwieltjes. Kan
je kleuter toch nog niet zonder dan is een loopfiets aangeraden.
Wanneer brengt uw kleuter zijn/haar (loop)fiets mee:
op maandag 16 sept: juf Els en juf Tin
op woensdag 18 sept: juf An, juf Gitta en juf Lisa
op donderdag 19 sept: juf Ils en juf Tine

3-jarigen

Volgende week werken wij rond kleuren. Het wordt dus een heel kleurige week!
Nellie en Cézar toveren elke dag een ander kleur. Met deze kleur wordt er dan
die dag geschilderd, gestempeld, gespeeld, geschminkt. Om zo elke kleur te
doorleven en te ontdekken dat je kleuren kan mengen en er zo weer nieuwe
kleuren ontstaan. Een boeiende week!

4-jarigen

Volgende week werken we rond de dieren van de dierentuin. Wie thuis knuffels
of speelgoed heeft binnen dit thema mag dit meebrengen naar de klas.
Denken jullie ook nog aan de turnpantoffels? Volgende vrijdag gaan we weer
turnen in de grote zaal.

Lagere school

Dag van de sportclub: woe 18 sept

Sporters beleven meer. Ook in de Antoniusschool!
En dat willen we laten zien:kom op woensdag 18 september in de outfit van je
sportclub naar onze school. We zijn benieuwd om te zien welke sporten er door
onze leerlingen beoefend worden!

5de leerjaar: Zoerselbos

Klas 5A fietst op dinsdag 17 september naar het Zoerselbos. Enkele ervaren
gidsen laten de leerlingen kennismaken met de verschillende facetten van het
bos via doe-opdrachten.
Iedereen zorgt ervoor dat zijn/haar fiets prima in orde is, zodat we op een
veilige manier heen en terug geraken. Denk aan je fluovestje!
In een rugzakje steken we een drankje, koek of fruit.
In het bos dragen we aangepaste kledij: lange mouwen, lange broek en laarzen
of stevige schoenen die bestand zijn tegen nat. De gidsen waarschuwden ons al
dat er momenteel veel muggen zijn in het bos (en die doen daar spijtig genoeg
ook veel doe-opdrachten…). Daarom is het aangewezen om ons vooraf in te
smeren tegen insecten.
Opgelet: we vertrekken meteen om 8.40u. Wees dus tijdig met de fiets op
school! Rond 12.00u zijn we terug. In de namiddag werken we in de klas.
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Bijlagen
toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

1. Flyer van de gemeente Zoersel ‘Samen veer-krachtig’. Tijdens de 10daagse van de geestelijke gezondheid (1 – 10 oktober) wordt ingezet
op het verhogen van veerkracht. Eén op drie Vlamingen krijgt immers
ooit te maken met ernstige psychische problemen en dat aantal neemt
alleen maar toe.
2. Voor wie het interesseert, vind je in bijlage ook het lessenrooster van
‘The sky is the limit’ in de gym- en danszaal De Zoest, Achterstraat 32.

Wij wensen u een deugddoend weekend toe!
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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