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Basisschool

Facultatieve verlofdag: maandag 30 september

Elke school voor het basisonderwijs mag per schooljaar 2 vrije dagen opnemen.
Die mogen we zelf vastleggen. Daarom zijn het facultatieve verlofdagen. Onze
keuze is om de periode van begin september tot de herfstvakantie even te
onderbreken. Ma 30 sept wordt dus een dag extra om fijne, ontspannende
dingen te doen. Spijtig genoeg houdt het weerbericht daar geen rekening mee…

Schoolfotograaf

Op do 3 okt zullen er individuele foto’s genomen worden zowel in de
kleuterschool als in de lagere school. Ook dit jaar kunnen broers en zussen van
onze school samen op de foto. Als jullie met jongere kindjes willen komen,
vragen we om dit vòòr schooltijd te doen. Vanaf 8.15u zullen deze foto’s
genomen worden in de kleuterschool. Niemand wordt verplicht tot kopen.

Op donderdag 6 juni zullen dan de klasfoto’s genomen worden, zowel van
de kleuterklassen als de klassen van de lagere school.
wordt dus een dag extra om fijne, ontspannende dingen te doen. Spijtig genoeg
Oproep
fluo-actie:
helpt ons?
houdt
het weerbericht
daar wie
geen rekening
mee…
De vorige jaren heeft ons Oudercomité de fluo-actie vormgegeven en gedragen.
Ze deden in de donkere maanden prikacties aan de lagere school en
stimuleerden de kinderen om met een fluo-vestje naar school te komen. De
zichtbaarheid in donkere, regenachtige dagen wordt door het dragen van fluovestjes immers fel verbeterd. We danken het Oudercomité voor dit grote
engagement van jaren! Dit jaar kunnen zij dit niet meer op zich nemen. De
school wil zoeken hoe deze actie toch nog kan plaatsvinden, want ook voor ons
staat veiligheid voorop.
Daarom doen we een oproep aan ouders, grootouders en sympathisanten:
wie is bereid om regelmatig in de ochtend tussen de herfstvakantie en de
krokusvakantie aan de kleuterschool of lagere school te gaan staan om te
controleren of kinderen een fluovestje en hun fietshelm op hebben? Geef je
naam door aan het secretariaat of via info@antoniusschool.be.
Alvast grote dank!

Data om te onthouden
za 28 sept
ma 30 sept
di 1 en woe 2
okt
do 3 okt
vrij 4 okt

toekomstige
eerstecommunicanten
iedereen
5de en 6de lj

Voorbereiding 1ste communie

FACULTATIEVE VERLOFDAG
Lessen dode hoek door politie
Zoersel
iedereen
Schoolfotograaf
2,5 en 3-jarigen
Bezoek aan dierenwinkel in Malle
1ste, 2de, 3de en 5de lj
Zwemmen
woe 16 okt
iedereen
Pedagogische studiedag voor lkrn.
vrijaf voor de leerlingen
vrij 18 okt
alle sympathisanten
Wijnproefavond
woe 23 okt
kleuterschool
Doe-mee-dag voor de kleutertjes
die in november starten.
Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender
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Kleuterschool

Sociale vaardigheden met Benny, Nele en Samira
Wij
van Antoontje!
In onze kleuterschool zijn heel wat afspraken die de meeste kleuters al kennen.
We oefenen op:
Met de bel naar een stip.
Niet lopen in de gang.
Niet spelen in de toiletten.
Fietsen tussen de gele lijnen.
Als de poortjes gesloten zijn gaan we niet in de zandbak.
Benny, Nele en Samira zijn er dit schooljaar ook weer bij. Zij kennen de
afspraken heel goed maar durven ze al eens vergeten. Gelukkig helpen ze er
elkaar aan denken! Zou het onze kleuters ook lukken om samen te werken?
Wie weet behalen we wel een rood of zelfs een gouden hart!

Materialen gezocht

Juf Katrien en juf Lisa zijn op zoek naar volgende materialen om de peuters te
leren ontdekken en experimenten.
Schuimrubberen isolatiebuizen, PVC buizen met koppelstukken, opgeschuurd
resthout en stevige, dikke kartonnen rollen.

3-jarigen

Volgende week werken wij rond het thema dierendag. Die valt elk jaar op 4
oktober. Als er iemand graag met zijn huisdier even naar de klas komt om iets
vertellen zijn jullie van harte welkom! Op vrijdag brengen we een bezoekje aan
de dierenwinkel in Malle en in juni zijn we uitgenodigd door de hondenschool
van Halle.

4-jarigen

De 4-jarige kleuters werken volgende week rond herfst en bosdieren. Als jullie
tijdens het lange weekend een momentje vinden mogen jullie in het bos of in
de tuin bladeren zoeken en graag (zo droog mogelijk) meegeven naar school.

Lagere school

1ste communie in de parochie
Het is nu al het 2de jaar op rij dat de Eerste Communie niet door de school,
maar door het parochieteam georganiseerd wordt. Kinderen uit het 2de leerjaar
en hun ouders die dat wensen, konden begin september naar de infoavond
gaan in de parochie. De school sympathiseert met deze voorbereiding en met
dit feest, maar neemt hierin zelf geen initiatief. Wel kondigen we in onze
nieuwsbrief de voorbereidingsvieringen steeds aan.
Mocht u verdere vragen hebben, neemt u best contact op met de
verantwoordelijke voor de catechesewerking in de parochie: Dennis De Hoey.
Wij wensen iedere betrokkene een mooie en zinvolle voorbereidingstijd!

Weerbaarheidstraining 6de leerjaar

Binnenkort kunnen de leerlingen van het 6de leerjaar deelnemen aan een
weerbaarheidstraining. Het opzet hiervan is dat we hen al wat voorbereiden op
de overstap naar het middelbaar. Die overstap maakt hun wereld weer heel wat
groter en vraagt meestal ook meer zelfstandigheid. Het oudercomité wil hen
hierin in de mate van het mogelijke ondersteunen. De leerlingen kregen
vandaag al meer info en een inschrijvingsformulier mee.
Dit schooljaar zullen deze trainingen doorgaan in de turnzaal van de school op
zaterdag van 16u tot 18u, namelijk op 16/11, 23/11, 30/11 en 14/12.
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Bijlagen
toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

1. KWB: Repair café
2. Enquête Klimaatplan Zoersel: tot zondag 29 sept
3. Bodymap boostdagen in Zoersel

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