
 

 

 

 

Luizen 

Af en toe krijgen we nog een bericht binnen dat er bij een kind luizen in het 
haar gevonden werden. We geven dan steeds een brief mee met de kinderen 
van de hele klas. We vragen dan aan de ouders om hun eigen kind goed te 
controleren. Indien er luizen bij je eigen kind gevonden zijn, moet dit dadelijk 
aangepakt worden. We weten dat dit een hele opdracht is, want de behandeling 
moet een tijd aangehouden worden. De luizen leggen immers eitjes (neten), die 
nadien nog kunnen uitkomen. In volgend filmpje wordt de controle en de 
behandeling stap voor stap toegelicht. https://www.klasse.be/3517/luizen-
uitroeien-in-8-stappen/  
We zoeken met de school ook nog uit of we zelf ook nog preventieve 
maatregelen kunnen nemen tegen de verspreiding van de luizen. 

 Data om te onthouden 

zo 19 jan. voorbereiding 1ste communie 
ma 20 jan. vergadering Oudercomité 
di 21 jan. 3-jarigen uitstap naar bibliotheek 

4-jarigen uitstap naar ziekenhuis Malle 
vrij 24 jan. 1ste, 2de en 6de lj. zwemmen 
woe 29 jan. nieuwe instappers doe-mee-dag 
vrij 31 jan. iedereen Facultatieve verlofdag:  

vrijaf voor kinderen én leerkrachten 
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: 
https://www.antoontje.be/kalender  

 

3-jarigen 

Volgende week is ons thema's boekjes. Wij zetten lezen, boekjes, letters en de 
bib eens extra in de kijker. Kleuters leren genieten van boekjes en verhalen op 
verschillende  manieren. Ook rijmen en poëzie komen aan bod. Het omgaan 
met en zorg dragen voor boekjes vinden wij ook wel heel belangrijk. Samen 
met ouders en grootouders brengen wij een bezoekje aan de bib waar we een 
schat aan toffe kinderboeken en prentenboeken vinden. We doen een zoektocht 
naar leuke boeken en in kleine groepjes worden de verhalen voorgelezen. 
Het wordt weer een supergezellige week! Iedereen mag zijn lievelingsboek mee 
naar de klas brengen, wel duidelijk naamtekenen, en voor ons  vriendenboekje 
mag iedereen 1 grappige, gekke foto meebrengen. 
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4-jarigen 

Volgende week werken de 4-jarigen rond ziekenhuis en ziek zijn. Voor een 
knutselwerkje mag elke kleuter een lege petfles van 1 liter meebrengen.  

Fluo-actie: prijzentafel op do 13 febr 

De fluo-actie loopt al een hele tijd en nog tot de krokusvakantie doen we 
regelmatig onaangekondigde controles aan de schoolpoort. De bedoeling is om 
kinderen en hun ouders te sensibiliseren om steeds aandacht te besteden aan 
de zichtbaarheid in het verkeer. 
Veilig op school arriveren is natuurlijk het grootste cadeau, maar toch willen we 
de kinderen die vaak met hun helm en hun fluovestje naar school komen extra 
belonen. Op donderdag 13 febr zal er tijdens de voormiddagspeeltijd een 
prijzentafel staan, waar volle fluo-actiekaarten ingeruild kunnen worden. 
Nog flink sparen dus! 

1. Het beroepenhuis in Gent: een hulp bij een juiste studie- en 
schoolkeuze – aankondiging gezinsdagen 
Meer info: link 

2. Tweedehandsbeurs baby-en kinderkledij, georganiseerd door de 
gemeente Zoersel: zo 16 febr. 2020 

Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 
Handelslei 72         Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 St-Antonius-Zoersel       2980 St-Antonius-Zoersel 

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 
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