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Basisschool

Nieuwe inschrijvingen 2020-2021
Eind januari beginnen we al uit te kijken naar de nieuwe start van september
2020 en de nieuwe kinderen die we in dat schooljaar mogen begroeten in onze
school. We organiseren voor de ouders een infoavond op maandag 17
februari om 19.00u in de lagere school. Alle ouders die onze school en de
werking willen leren kennen, zijn welkom. Men zegge het voort…
Vanaf ma 3 februari 2020 geven we de kans aan broertjes en zusjes van
onze eigen leerlingen en kinderen van personeelsleden om zich eerst in te
schrijven in onze school. Vanaf maandag 3 maart kunnen alle nieuwe
leerlingen zich inschrijven. Op die dag vervalt de voorrangsregeling en kan
iedereen zijn kind komen inschrijven.
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat we een
maximumcapaciteit hebben van 50 kinderen per geboortejaar in de
kleuterschool en 50 kinderen per leerjaar in de lagere school. Op de website
kan je volgen hoeveel plaatsen er per jaar nog vrij zijn.

Data om te onthouden
vrij 31 jan.

Facultatieve verlofdag:
vrijaf voor kinderen én leerkrachten
ma 3 febr.
nieuwe instappers
Eerste schooldag:
Welkom in Antoontje!
ste
5-jarigen & 1 lj
Uitwisseling
di 4 febr.
6de lj
Workshop Boomwackers
Info-avond in school Beuk & Noot door CLB:
overgang naar het secundair onderwijs
woe 5 febr.
3-jarigen
Uitstap naar de kapper
vrij 7 febr.
1ste, 2de en 6de lj
Zwemmen
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender

Kleuterschool

iedereen

Twee juffen voor onze allerkleinsten
Afgelopen woensdag zijn er weer enkele nieuwe 2,5-jarige kleutertjes komen
kennismaken met onze school. Vanaf maandag zullen we ze zeer regelmatig
zien. Daarom zullen er vanaf die dag ook twee juffen zich ontfermen over de
allerkleinsten: juf Lisa deed dat al van het begin van het jaar, maar nu komt
ook juf Hilde haar versterken. Juf Hilde heeft vanaf begin september elke
voormiddag in het 2de leerjaar gestaan. Vanaf volgende week maakt ze de
overstap. Gelukkig blijft ze nog tot ons schoolteam behoren. We wensen de
juffen en hun klasjes een fijne schooltijd toe (en niet teveel traantjes, ook niet
voor de ouders die hun kleine kinderen komen brengen… Uw kinderen zijn in
Antoontje in goede handen)!

2
3-jarigen
Wij denken al een beetje aan carnaval! Omdat dit voor de kleuters een
superleuk thema is, gaan we dit spreiden over 3 weken. De eerste week
gaan we vooral rond gekke kapsels werken, de tweede week rond muziek en
de derde rond verkleden en maskers. Volgende week woensdag brengen we
een bezoek aan een kapsalon in de buurt.
Zoals steeds gaan we ook weer iets kunstig maken in deze weken daarom zijn
we nog op zoek naar: heel veel kunstbloemen, pluimen en andere grappige
dingen die we in de kapsels kunnen verwerken, CD's en CD-doosjes. Als er
iemand in onze klas muziek wil komen maken zou dat ook heel leuk zijn in het
thema van de tweede week.

4-jarigen
De kleuters van juf Els, juf Ils en juf Leen starten maandag met hun jaarlijks
kunstproject , hiervoor mogen alle kleuters een oud hemd van papa of mama
mee brengen dat als schilderschort zal dienen voor onze kleine kunstenaars.
Ook kunnen zij nog tijdschriften gebruiken.

Lagere school

Een gedeeltelijk nieuw leerkrachtenteam
In september zijn we met enkele nieuwe leerkrachten in het 2de leerjaar
gestart. De ploeg van Karen (Vervoort) - Karen (Sysmans) - Hilde (Jacobs)
heeft zeer goed werk geleverd met onze 2deklassers! Vanaf maandag a.s.
komen juf Inge (deeltijds) en juf Ann Bulens terug. Met hun terugkomst hebben
we de werking van het 2de leerjaar herbekeken. We maken van deze wijziging
gebruik om via co-teaching nog beter in te spelen op de noden van de
kinderen. Daarom zullen we ook in de voormiddag in 2 klassen werken met 3
leerkrachten, waarbij één leerkracht in de 2 klassen komt assisteren. Zo
bereiden we het werken in 2 groepen van het 3de leerjaar ook al voor.
Doordat juf Ann terugkomt, betekent het dat ook Crealand in de namiddag
opnieuw geopend wordt! Daar kijken we weer naar uit. We zijn creajuf
Doroteya dankbaar om de voorbije maanden juf Ann te vervangen.
Juf Hilde neemt met spijt in het hart afscheid van het 2de leerjaar en kijkt
intussen uit naar haar klasje van 2,5-jarigen. Ze blijft dus nog een collega van
ons. Juf Karen Vervoort zal naast de opdracht in ons 2de leerjaar deeltijds ook
in andere scholen ingeschakeld worden binnen het lerarenplatform.

Drankje tijdens de middag
Er kunnen vanaf nu opnieuw keuzes gemaakt worden voor het drankje tijdens
de middag. Na de krokusvakantie zullen er nieuwe plaatsen in de eetzaal
gegeven worden op basis van de voorkeursdrankjes.
De keuze kan je doorgeven via de website:
https://www.antoontje.be/formulieren/
Opgelet: Er zullen geen papieren meer meegegeven worden om de keuze door
te geven. (We worden altijd maar moderner…)

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