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Basisschool

Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren we carnaval zowel in de kleuterschool als in de lagere
school. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Om het
toiletbezoek van de kleinsten vlot te laten verlopen, willen wij vragen om te
kiezen voor gemakkelijke verkleedkledij. Bij voorkeur uit 2 delen. Een aantal
klassen van de lagere school gaan in de voormiddag nog zwemmen. U begrijpt
dat zij niet geschminkt in het zwembad mogen.
Wapens, maskers, losse attributen of confetti laten we zowel in de
kleuterschool als lagere school, liever thuis.
In de voormiddag kunnen de kleuters genieten van een theatervoorstelling. Het
oudercomité zorgt voor lekkere wafels als 10-uurtje. De kleuters brengen dus
zoals gewoonlijk hun boterhammen mee. Het oudercomité zal de kinderen van
de lagere school verwennen met een hotdog op de middag.

Lekkerbekken: vandaag start van de verkoop
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ons oudercomité een lekkerbekfestijn:
allerlei lekkers kan besteld worden. Net als vorige jaren wordt hieraan in de
lagere school een wedstrijd gekoppeld voor de beste verkoper en de best
verkopende klas. Met de opbrengst van deze verkoop zal het oudercomité de
school opnieuw financieel kunnen ondersteunen. Daar zijn we hen nu al zeer
dankbaar voor.
Vandaag krijgen alle kinderen de begeleidende brief, samen met enkele
bestelformulieren. Op de website vind je deze brief en het bestelformulier:
https://www.antoontje.be/downloads
Om bestellingen online door te geven gebruik je deze link:
http://strover.azurewebsites.net

INSCHRIJVINGEN 2020-2021: INFO-AVOND VOOR NIEUWE
KLEUTERS, geboortejaar 2018
Op maandagavond 17 febr. a.s. om 19.00u organiseren we een info-avond voor
ouders die onze school nog niet kennen en die overwegen om hun kinderen bij
ons in te schrijven. Die avond vindt plaats in de lagere school. Geef deze
informatie gerust door aan geïnteresseerde buren en familie. Vlak na de
krokusvakantie, op maandag 2 maart, starten de inschrijvingen voor deze
mensen. Zoals je weet, kunnen de broertjes en zusjes van onze huidige
leerlingen nu reeds ingeschreven worden. Intussen schreven er reeds 13
kinderen die geboren zijn in 2018 in.
Kinderen die al bij ons op school zitten, worden automatisch in de volgende
klas van volgend jaar ingeschreven, tenzij de ouders hen uitschrijven.
Voor de 5-jarigen wordt dus ook automatisch een plaatsje in het 1ste leerjaar
vrijgehouden.
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Data om te onthouden
vrij 14 febr.

Start verkoop Lekkerbekken

zo 16 febr.

Voorbereiding Eerste communie

ma 17 febr.

Om 19.00u Info-avond nieuwe inschrijvingen

vrij 21 febr.

1ste, 2de, 4de en 6de lj

Zwemmen

Iedereen

Carnaval!

ma 24 – vrij 28 febr.

Krokusvakantie

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender

Kleuterschool

3-jarigen
Wij denken al aan onze papadag van 11 maart. Ook de papadag gaat in het
teken staan van de grote kunsthappening, daarom zijn wij voor een
papakunstwerk nog op zoek naar hout: grote en kleine latjes van zacht hout
zodat onze kleuters samen met de papa's een reuze grote dino kunnen
timmeren.
Wie thuis nog grote soepborden of soepkommen heeft die wij mogen
beschilderen tot een lentestukje , mag die meegeven naar school.

4-jarigen
Op dinsdag gaat de klas van juf Leen en Ils naar de bibliotheek.
Woensdag 19 febr. is er een spelletjesvoormiddag. En vrijdag is het carnaval.
Dat wordt dus zeker weer een leuke week!

Lagere school

Prijzentafel fluoactie
Gisteren konden de leerlingen van de lagere school hun volle kaarten van de
fluo-actie inruilen voor een klein prijsje. Volgende week zullen er nog controles
gedaan worden en kunnen er dus nog de laatste stempels verzameld worden.
Vlak na de krokusvakantie zullen we nog eenmaal een prijzentafel klaarzetten
voor wie nu nog net geen gevulde kaart heeft.
Denk eraan: een fluovestje (of fluobeschermhoes over je boekentas) levert een
stempel op en met je helm op krijg je nog een 2de!
Uit alle ingeleverde volle kaarten wordt bovendien na de krokusvakantie een
hoofdprijs verloot: een grote knuffel in de vorm van een haai. Die ligt te
pronken achter het raam van het secretariaat.

Koen Van Biesen in het 3de leerjaar
Vandaag mocht het 3de leerjaar de auteur Koen Van Biesen ontvangen met een
piano en ukelele. Samen met de kinderen bracht hij een verhaal tot leven
d.m.v. muziek, liedjes en geprojecteerde illustraties. Nadien was er tijd om
meer te weten te komen over het ontstaan van het verhaal. Ook de weg die het
boek aflegt "van idee tot afgewerkt product" kwam aan bod.
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Bijlagen
toegevoegd aan deze

1. Lekkerbekkenfestijn, organisatie Oudercomité
2. Inspiratiedag voor en door mensen met autisme: 7 maart 2020
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Wij wensen u een liefdevolle dag en deugddoend weekend toe!
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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