Nieuwsbrief

Uitgave 10
15 november 2019

Basisschool

Wijnverkoop

Ja ja, er mag nog steeds wijn verkocht worden! De bestelformulieren kunnen
steeds binnengebracht worden op het secretariaat.

Voorleesweek: een warme oproep

Vorige week kon je het al lezen in de nieuwsbrief: wij lanceren vandaag al de
voorleesweek, die dit jaar loopt van 16 tot 24 november.
Er zal een ‘voorleesboom’ geplaatst worden in de kleuter- en in de lagere
school. De komende week zullen we er blaadjes in hangen telkens er in een
klas voorgelezen werd. Zo maken we zichtbaar dat we op school belang
hechten aan voorlezen. Ook thuis willen we ouders stimuleren om voor te
lezen. Kinderen die zelf niet zo sterk zijn in lezen, ontwikkelen ook als hen
wordt voorgelezen terwijl ze zelf de tekst ook (gedeeltelijk) kunnen meevolgen.
Ook voor de voorleesmomenten van thuis, mogen blaadjes aan de boom
aangevuld worden.
En o ja: Er mogen gerust nog (groot)ouders, nonkels, tantes… zich aanmelden
om volgende week langs te komen om mee voor te lezen. Namen mogen
doorgegeven worden aan de klasleerkrachten, het secretariaat of via
info@antoniusschool.be.

Voor- en nabewaking

Graag willen we de aandacht vestigen op de start- en einduren van de voor- en
nabewaking die de school inricht: kinderen mogen in de kleuterschool ten
vroegste afgezet worden om 7.30u ’s morgens en moeten opgehaald worden
ten laatste om 17.30u. Op woensdag is er nabewaking tot ten laatste 13.00u.
Gelieve deze uren strikt te respecteren. Dank!

Luizen: ze zijn er weer en ze blijven hardnekkig

Deze week kregen heel wat klassen een brief mee om grondig de haren van de
kinderen te controleren op luizen en neten. Enkel als we er samen alert voor
zijn, kunnen we ze de baas. Vraag uw apotheek om het juiste middel.

Data om te onthouden
16 -24 nov
Za 16 nov
Zo 17 nov

Voorleesweek
6de lj
Toekomstige Eerste
communicanten

Weerbaarheidstraining
Kinderen: 14.00u in de kerk
Ouders: 16.15u in Antoontje
Einde: 17.00u
Ma 18 nov
1ste en 2de lj
Bibbezoek
Do 21 nov
3B
Bezoek Volksmuseum Deurne
Vrij 22 nov
3-jarigen
Bezoek schoenwinkel Zoersel
3A
Bezoek Volksmuseum Deurne
Za 23 nov
6de lj
Weerbaarheidstraining
Do 19 dec
GEEN NABEWAKING
Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender
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Voldoende ZESPRI-stickertjes: Dank!

De spaaractie van ZESPRI-stickertjes was na een week al een groot succes. We
hebben er nog maar 4 nodig en die bekomen we zelf nog wel. Hartelijke dank
aan iedereen die stickertjes binnenbracht!

Kleuterschool

Sociale vaardigheden

In de kleuterschool zijn we deze week met een nieuw actiepunt gestart. ‘Wij
houden van elkaar!’
Benny, Nele en Samira toonden al hoe je kan samen spelen en samen delen.
We sluiten niemand uit en troosten verdrietige vriendjes. We zijn al benieuwd
hoe hoog de hartjesmeters in de klassen zullen stijgen!

3-jarigen: Thema schoenen

Nu de Sint in het land is begint het bij ons toch ook al een beetje te kriebelen.
Het kiezen van de juiste schoen is heel belangrijk. Volgende week is ons thema
dan ook schoenen. We willen in onze klas graag een grote schoenwinkel maken
dus wie thuis nog grappige pantoffels heeft, grote papa- sportschoenen of
laarzen, leuke mama-schoenen of net piepkleine babyschoentjes die je niet
meer gebruikt of die wij een weekje mogen lenen (tekenen met naam) mag die
meegeven naar school. We gaan veel passen en meten en sorteren en paren
zoeken en sluitingen zelf leren open en dicht doen en... We sluiten dit thema af
met een zoektocht in Brantano Zoersel.

4-jarigen: Thema verkeer

Wij werken volgende week rond thema verkeer. Wie thuis nog een lege
keukenrol heeft, mag deze mee brengen. Als je verkleedkledij van politie hebt,
mag je die ook genaamtekend mee brengen naar school.

Lagere school

Bijlagen

3de leerjaar: Museumbezoek

De leerlingen van het 3de leerjaar brengen naar aanleiding van het W.O. –
thema een bezoek aan het Volksmuseum van Deurne. Klas 3B gaat op
donderdag 21/11 en klas 3A gaat op vrijdag 22/11. Die dag eten de
leerlingen allemaal op school zodat we tijdig kunnen vertrekken met de lijnbus.
Als het verkeer vlot verloopt, zijn we om 15.30 uur terug op school. Denk eraan
om die dag zeker een fluohesje mee te brengen.

1. Sinterklaas komt naar Welzijnsschakels.
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Wij wensen u een deugddoend weekend toe!
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