
 

Wijnverkoop 
Aan het raam van het secretariaat staan de klasprijzen te blinken die door alle 
leerlingen van de lagere school gewonnen kunnen worden: voor elke verkochte 
fles krijgt elke leerling een bonnetje in de klastombola. In de laatste week 
trekken we dan in elke klas één naam uit de trommel die het denkspel mee 
naar huis krijgt. Is dat een extra motivatie om ingevulde bestelformulieren 
binnen te brengen? Het kan nog tot 2 december. 
De betaling van de wijn kan ook per overschrijving. Daarvoor mag de 
leerlingenrekening gebruikt worden. 

Voorleesweek, en verder… 
Deze week hadden we de eer om heel wat bereidwillige ouders en andere 
sympathisanten in onze klassen te horen voorlezen. Hartelijke dank aan 
iedereen die hiervoor tijd vrijmaakte! 
Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling, maar het is ook 
een gezellige aangelegenheid. We hopen dan ook dat er in elk gezin ook 
regelmatig tijd gemaakt wordt voor een voorleesmomentje. Voor kinderen die 
nog veel moeten oefenen om vlotter te kunnen lezen, is het ook goed dat ze af 
en toe niet zelf moeten lezen, maar kunnen mee volgen terwijl iemand aan hen 
voorleest… Intussen zijn er dus aan onze voorleesbomen heel wat blaadjes 
gehangen met titels van boeken waaruit voorgelezen werd in de klas. 
Na deze voorleesweek blijven we natuurlijk voorlezen in de kleuterklassen en 
zullen we tijd maken om gezellig in de klassen van de lagere school samen te 
lezen. Kinderen en juf of meester lezen enkele keren per week 15 minuten in 
een boek dat ze zelf kiezen (ja, dat mag soms ook een stripverhaal zijn). En 
telkens als er zo’n leesbeurt voorbij is, maken we dat zichtbaar in de hal van de 
lagere school. Zo blijft de aandacht voor (voor)lezen niet beperkt tot één week. 

 
 Warmste Week: ‘WinterWarmte’ 
 
Op donderdag 19 december organiseren we in het kader van de Warmste Week 
een actie ten voordele van de Mucovereniging. Kom genieten van een drankje, 
pannenkoek, wafel op een stokje of hotdog. Voor de kinderen zijn er leuke 
spelletjes voorzien zoals kerstballen vissen, sneeuwmannen gooien, 
kerstaerobics, schminken,... Gezelligheid verzekerd, zeker als iedereen komt! 
'WinterWarmte' zal plaatsvinden in de kleuterschool van 15.30u tot 17.30u.   
 

Geen nabewaking op do 19 dec. 
 
Omwille van bovenvermelde actie van de Warmste Week, zal er geen 
nabewaking voorzien zijn op donderdag 19 december. 
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Data om te onthouden 
Za 23 nov. 6de lj Weerbaarheidstraining 
Di 26 nov. Vertegenwoordigers 

uit 4, 5 en 6de lj 
Leerlingenraad 

Vrij 29 nov. 
 

 Zwemmen 
2,5 jarigen Uitstap Brandweerkazerne 
6de lj Uitstap naar Dossin-kazerne en 

Theater in Puurs 
Familiequiz, georganiseerd door oudercomité 

Woe 11 dec. Nieuwe instappertjes Doe-mee-dag, 9.00u – 10.00u 
Vrij 13 en  
za 14 dec 

Afhaling bestellingen wijn, rondbrengen bestelde wijn 
(enkel zaVM) 

Do 19 dec GEEN NABEWAKING 
Warmste week-actie 

Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender  

2,5-jarigen: Uitstap Brandweer op vrij 29 nov. 
Zet de sirene aan, want onze uitstap naar de brandweer komt eraan! Het wordt 
een indrukwekkende, leerrijke uitstap naar de brandweerkazerne van St-
Antonius. Daar ontdekken we wat een brandweerman allemaal doet.  
Welke kleren doet hij aan? Gaat de brandweerkazerne soms toe of is er steeds 
iemand om ons te helpen? Zijn er ook brandweervrouwen? En hoe zit dat nu 
met die paal waar brandweerlieden afglijden? 
Kortom er valt in de brandweerkazerne veel te ontdekken en te leren! 
Rond de middag zijn we terug op school om boterhammen te eten.  
 
 
 3-jarigen: Afwezigheid van juf An 
Juffrouw An blijft nog afwezig tot de kerstvakantie. Gelukkig kan juf Evelien nog 
langer bij ons blijven. 
 
 4-jarigen: Thema verkeer 
De kleuters van juf Els, juf Ils en juf Leen mogen allerlei resten van inpakpapier 
mee brengen zodat ze in de klas Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten goed kunnen 
helpen bij het inpakken van allerlei speelgoed… Er is immers veel werk! 

Leerlingenraad: 2de bijeenkomst op di 26 nov. 
Op 14 nov. kwam de nieuwe leerlingenraad voor het eerst samen. We speelden 
enkele spelletjes om mekaar beter te leren kennen en bespraken wat we 
belangrijk vonden om een goede, warme en veilige school te zijn voor mekaar. 
Daar groeiden onmiddellijk al een aantal ideeën uit. Onze nieuwe afspraak is op 
dinsdagmiddag 26 nov, zodat we er snel werk van kunnen maken. 

1. Solidariteitsactie Graag gedaan: inzameling tijdens weekend 7-8 dec. 
2. Oproep casting jongens en meisjes (10 – 12j) nieuwe Vlaamse reeks 

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 
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