
 

Die goede Sint… 
Gisteren kwam hij op bezoek, de Sint. Eerst ging hij met zijn pieten naar de 
kleuterschool. Dat was weer heel spannend voor onze kleuters. Er werden deze 
week 2 GROTE cadeaus geleverd door de postbode. Samen met de zwarte 
pieten hebben de kleuters de grote pakjes uitgepakt. In het eerste pakje zat er 
leuk turnmateriaal voor juffrouw Carolien en het andere was een fopcadeau vol 
ballonnen. De pakjespiet had ons dus goed beetgenomen dit jaar! De kleuters 
zongen nog enkele liedjes en dansten een leuke pietendans met juffrouw 
Carolien. Kortom het was weer een heel fijn feest waar we allemaal van 
genoten hebben! Daarna ging de Sint met zijn pieten naar de lagere school, 
maar daar bleek dat hij zijn mijter was verloren. De kinderen van de 
onderbouw hebben via allerlei opdrachten mee helpen zoeken… Het werd 
duidelijk dat de Sint al een dagje ouder wordt: hij was zijn mijter op het toilet 
vergeten! 
Gisterenavond zetten alle klassen hun schoentje klaar en vanmorgen werd elk 
kind en iedere klas verrast met wat lekkers en ook met speelgoed en ander 
leuk, handig materiaal dat de klas kan gebruiken. Elk jaar weet de Sint zeer 
goed wat elke klas fijn vindt! Ook dit jaar weer. 
Dankuwel, Sinterklaas, en… LANG ZAL U LEVEN! 

Wijnverkoop afgesloten 
Deze week verwerkten we de laatste bestellingen voor de wijn. Hartelijke dank 
aan alle mensen die wijn kochten en daarmee de schoolwerking steunden. Met 
de opbrengst kunnen we (een deel van) een digitaal bord betalen voor in de 
muzische klas. We kopen er een verrijdbare voet bij die het bord horizontaal 
kan kantelen. Als juf Ann Bulens terugkomt, zal ze zeker blij zijn met deze 
verrijking van haar Crealand. 
We kregen de vraag van enkele ouders om de rekening van de bestelde wijn te 
kunnen overschrijven. Dat kan op de gewone schoolrekening: BE31 7330 3476 
7355, met vermelding “wijnverkoop + naam kind”.  

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. 

Dag van de vrijwilliger: do 5 december 
Graag willen we de ‘Dag van de Vrijwilliger’ aangrijpen om alle mensen te 
bedanken die zich vrijwillig op de ene of andere manier inzetten voor onze 
school: we denken dan aan de leesmoeders/vaders, het oudercomité, de 
schoolraad, het plaatselijk comité van ons schoolbestuur…  
We waarderen jullie inzet zeer en beseffen dat jullie bijdrage een belangrijke 
bijdrage levert aan de kwaliteit van onze school. 

Een pluim op jullie hoed en een grote DANKJEWEL! 
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Data om te onthouden 
Woe 11 dec. Nieuwe instappertjes Doe-mee-dag, 9.00u – 10.00u 
Vrij 13 dec. 1ste, 2de, 3de en 6de lj Zwemmen 
Vrij 13 en  
za 14 dec 

Afhaling bestellingen wijn, rondbrengen bestelde wijn 
(enkel zaVM) 

Za 14 dec. 6de lj. Weerbaarheidstraining 
Zo 15 dec. Voorbereiding 1ste communie 
Do 19 dec GEEN NABEWAKING, wel Stekelbees 

Warmste week-actie 
Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender  

3-jarigen 
Na de drukte van de Sint gaan we nu genieten van de rust van Kerstmis. 
Voor een groot kunstwerk zijn we op zoek naar heel veel houten schijfjes grote 
en kleine. Grote houten schijven willen we graag gebruiken voor een leuk 
knutselwerk. Iedereen mag ook 1 theelichtje meebrengen en wie thuis nog 
oude kerstversiering heeft die wij in ons knutselwerken mogen verwerken mag 
dit ook meegeven naar de klas. 
 
 

Toetsenperiode 
De toetsenperiode is aangebroken. Dat voelen de kinderen en hun ouders, 
zeker als ze in de bovenbouw van de lagere school zitten. We merken dat 
ouders zich mee engageren om hun kind zich zo goed mogelijk te laten 
voorbereiden. Dat juichen we toe! 
Een toetsenperiode is een tijd waarin kinderen uitgedaagd worden om een 
grotere hoeveelheid leerstof te herhalen. Ze leerden alles al een keertje. Nu is 
het voelen hoeveel er van deze kennis en vaardigheden is blijven hangen.  
Doorheen de voorbije maanden kregen kinderen aanwijzingen hoe ze die 
voorbereiding het best aanpakken. We zien ook dat kinderen aan de slag gaan 
met het maken van een eigen planning. De school wil kinderen daarin sterker 
maken, want ook op vlak van planning moeten ze voorbereid worden op het 
zelfstandig werken in het secundair onderwijs. Een grote rol die voor ouders is 
weggelegd, is om je kind te motiveren tijdens de toetsenperiode. Daarrond 
maakte Klasse enkele jaren geleden een interessant filmpje met 3 belangrijke 
tips: https://www.youtube.com/watch?v=iY9yKmuBlW0 
We hopen dat deze periode niet teveel druk legt, maar dat het een periode is 
waarin we samen kunnen vaststellen wat goed en nog niet goed gaat. 

1. Leuk nieuws uit de gemeente: aanleg Dwergenbos  
2. Kerstspel op Einhoven 

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 
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