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Basisschool

Wijnverkoop: nog tot maandag!

Nog een laatste mogelijkheid om dit weekend wijn te kopen. Maandag kunnen
de laatste bestelformulieren binnengebracht worden.
Op vrijdagavond 13 en zaterdagvoormiddag 14 december kan de wijn
afgehaald worden in Antoontje. Wie een thuislevering verkoos, zal op zaterdag
iemand zien langskomen.
Dank voor uw steun.

De Sint denkt ook aan de kinderen met allergieën…
Dat de Sint een kindervriend is, dat wisten we al. Hij liet ook dit jaar weten dat
hij ook rekening houdt met de allergieën die sommige kinderen hebben. Hij
baseert zich op de leerlinggegevens. Voor hen brengen zijn Pieten bv. een
glutenvrije variant mee. Indien ouders ongerust zijn over wat er verdeeld
wordt, kunnen ze natuurlijk vooraf nog aan de juf of meester doorgeven
waarmee rekening gehouden moet worden.

Werken in de Achterstraat: bericht van de gemeente

Vanaf vandaag start de aannemer met het aanleveren van de stalen elementen
voor de bouw van de loods. Dit betekent dat er wel wat grote transporten
zullen passeren. Vanaf volgende week maandag wordt ook gestart met de bouw
van de loods en zullen er in de loop van de week nog een heel aantal
transporten volgen.
Alle onderaannemers werden verwittigd om niet te leveren tijdens de begin- en
einduren van de scholen.

Geen nabewaking op do 19 dec., wel Stekelbees
We lieten het in vorige nieuwsbrieven al weten: op do 19 dec. zal er in de
kleuterschool geen nabewaking zijn omdat we dan onze actie ten voordele van
de warmste week hebben. Het busje van Stekelbees komt wel de kinderen
halen die naar de opvang gaan. Die regeling loopt onverstoord verder.

Data om te onthouden
Ma 2 dec.

Lagere school
Start adventswerking
1ste en 2de lj
Bezoek bibliotheek
Do 5 dec.
Bezoek van Sint en zijn Pieten
Woe 11 dec.
Nieuwe instappertjes
Doe-mee-dag, 9.00u – 10.00u
Vrij 13 en
Afhaling bestellingen wijn, rondbrengen bestelde wijn
za 14 dec
(enkel zaVM)
Do 19 dec
GEEN NABEWAKING, wel Stekelbees
Warmste week-actie
Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender
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Kleuterschool

Gezocht voor de Warmste Week: sleeën

Voor de warmste week zijn juf Tin en juf Carolien nog op zoek naar sleeën die
ze op 19 december mogen gebruiken. De sleeën moeten nu nog niet
meegebracht worden maar je mag steeds een seintje geven aan de juffen. Dan
weten zij of ze aan voldoende sleeën geraken. De sleeën zijn het liefst van hout
want we zullen ze gebruiken als opstapje.
Woensdag 18 december mogen deze mee naar school gebracht worden.

Lagere school

Helm op – Fluo top!

De actie Helm op-Fluo top! krijgt meer en meer aandacht, merken we aan de
schoolpoort. Dat vinden we fijn! De dagen worden nu zienderogen korter en in
de laatste weken van december blijft het ’s morgens ook nog lang donker,
zeker bij regenweer. Dan is het belangrijk om als voetganger en als fietser
goed zichtbaar te zijn. Fluoriserende kledij maakt dan een groot verschil!

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