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Basisschool

Data om te onthouden
woe 29 jan.
vrij 31 jan.

doe-mee-dag
Facultatieve verlofdag:
vrijaf voor kinderen én leerkrachten
ma 3 febr.
nieuwe instappers
Eerste schooldag:
Welkom in Antoontje!
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender

Kleuterschool

nieuwe instappers
iedereen

Boekenruilkast in de kleuterschool
Omdat voorlezen voor kleuters heel belangrijk is voor hun fantasie, taal en
inlevingsvermogen werken wij in de kleuterschool regelmatig rond boeken.
Kleuters leren genieten van verhalen, ze kunnen mee vertellen en komen tot
rust. Door de zinnen mee aan te wijzen leren kinderen ook dat een verhaal uit
zinnen, zinnen uit woorden en woorden uit letters bestaan. Kleuters worden
gevoelig voor letters en gaan letters herkennen.
Naar aanleiding van het boekenthema bij de 3-jarigen vorige week, zijn we in
de kleuterschool gestart met een boekenruilkast in de inkomhal. In die kast
mogen alle prentenboeken gezet worden, die thuis niet meer gebruikt worden.
Je kan dan een ander boek kiezen en meenemen om voor te lezen. Nadien kan
je het eventueel opnieuw ruilen voor een ander boek uit de kast.
We vragen om mee zorg te dragen voor de boeken, zodat vele kinderen kunnen
genieten van de verhalen. We wensen iedereen veel (voor)leesplezier!

Gevraagd
De kleuterschool is door hun voorraad witte lakens en keukenrollen. Deze
mogen steeds meegebracht worden.

Lagere school

Fluo-actie: het effect van een beloning?
Het viel ons vorige maandag op: er waren heel wat meer kinderen die aan hun
fluovestje gedacht hadden. Heeft het bericht over de prijzentafel in de
nieuwsbrief van vorige week misschien geholpen? Natuurlijk hopen we dat deze
fluo-actie bijdraagt aan een gedragsverandering: het moet een automatisme
worden van iedereen om steeds kritisch te kijken naar de eigen zichtbaarheid
als zwakke weggebruiker. Als een kleine beloning van de prijzentafel (op do 13
febr.) daartoe kan bijdragen, dan doen we dat als school graag!
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3de leerjaar: De Trompet van Koning Canon
Deze week kon het derde leerjaar genieten van een interactieve voorstelling
“De trompet van Koning Canon” in ons theaterzaaltje. De kinderen namen deel
aan een zoektocht door het land van de koning ... Ze musiceerden op allerlei
instrumenten. Zo maakten ze kennis met muzikale basiselementen zoals
tempo, dynamiek, ritme en beweging. Ze leerden om een verhaal muzikaal én
met hun lichaam uit te beelden.

Te koop gevraagd: koptelefoons
Onze zorgcoördinator juf Gineke is op zoek naar degelijke koptelefoons die
gebruikt kunnen worden door kinderen met concentratieproblemen. Momenteel
loopt er een interessant aanbod via het Onafhankelijk Ziekenfonds. Voor de
prijs van € 24.95 kunnen koptelefoons van het type “GEH Geluidsdempende
koptelefoon Kind Alpine Muffy” aangekocht worden. Maar voor leden is er
per gezin een tegemoetkoming van 20 euro. Indien je aangesloten bent bij dit
ziekenfonds en zelf niet van plan was om op deze actie in te gaan, dan zou je
ons kunnen helpen. Het is vanzelfsprekend dat wij die € 5 euro met alle plezier
bekostigen. Wil je dit doen, mag je een seintje geven aan het secretariaat of
aan de zorgjuf bezorgen.
Meer info kan je vinden op:
https://shop.oz.be/nl/product/GEH+Geluidsdempende+koptelefoon+Kind+Alpin
e+Muffy+wit/20900

Herinnering: Inschrijvingen Kangoeroewedstrijd
In de Nieuwsbrief van 10 jan. stond het al eens de aankondiging van de
Kangoeroewedstrijd. Maandag 27 januari is de laatste dag waarop de
inschrijvingen kunnen binnengebracht worden bij de klasleerkracht samen met
€2,5. In bijlage vind je opnieuw het inschrijvingsformulier.
Meer info: www.kangoeroe.org

Bijlagen

1. Inschrijvingsstrookje Kangoeroewedstrijd 2020

toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

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