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Basisschool

Inschrijvingen 2020-2021
De hele maand februari kregen de broertjes en zusjes van onze eigen leerlingen
voorrang om zich in te schrijven. Vanaf maart zijn de inschrijvingen voor
iedereen gestart. Op maandagochtend 2 maart stonden er heel wat ouders en
grootouders klaar om zeker te zijn dat hun kind een plaatsje heeft bij ons op
school. We hebben iedereen een plaatsje kunnen geven. Daar zijn we blij om.
We moeten in onze school werken met een maximumcapaciteit omdat we
slechts de ruimte hebben om voor elke leeftijdsgroep 2 klaslokalen te voorzien.
Bovendien willen we per klas niet meer dan 25 leerlingen toelaten.
Op de website houden we op regelmatige basis de stand van zaken bij. Daar
kan je zien dat bepaalde leeftijdsgroepen en klassen vol zitten en dat andere
jaren nog wel wat ruimte bieden.

Corona
Het Coronavirus houdt de hele wereld in de ban. Ook wij zijn op school alert
geweest en dat blijven we: de posters ter preventie van het verspreiden van
ziektes hangen op verschillende plaatsen in de school; we wassen onze handen
zorgvuldig en wat vaker; op onze toiletten gebruiken we reeds lang enkel
papieren handdoekjes; we oefenen nu ook om te hoesten in de holte van onze
elleboog; in de hogere klassen geven we duiding bij wat een virus is…
We zien er tegelijk ook nauwlettend op toe dat de kinderen door deze aandacht
niet onnodig bang gemaakt worden.
We volgen als school de adviezen en richtlijnen van de overheid op en zullen u
zeker op de hoogte houden als we op dit vlak tot een bepaalde maatregel
moeten overgaan.

Lekkerbekkenfestival Oudercomité: bestellingen nog tot 16 mrt
Het lekkerbekfestijn, georganiseerd door ons oudercomité loopt op volle toeren.
Nog tot 16 maart kunnen er bestellingen doorgegeven worden.
Eerder kregen alle kinderen de begeleidende brief, samen met enkele
bestelformulieren mee. Op de website vind je deze brief en het bestelformulier
ook nog terug. Om bestellingen online door te geven gebruik je deze link:
http://strover.azurewebsites.net
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Data om te onthouden
ma 9 mrt

1ste en 2de lj

Bib bezoek

3de lj

Proefmobiel

woe 11 mrt

3-jarigen

Papadag

vrij 13 mrt

2B

Bib bezoek ivm jeugdboekenmaand

zo 15 mrt

Voorbereiding 1ste communie

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

Kleuterschool

Sociale vaardigheden
Voor de vakantie sloten we het actiepunt ‘wij houden van lieve woordjes’ af. De
lieve woordjes zweefden door de kleuterschool. De kleuters verdienden er een
rood hart voor. Ondertussen brachten Benny, Nele en Samira weer een
bezoekje aan onze school. Ze leerden ons dat we zorg moeten dragen voor de
natuur en hoe we afval op een juiste manier sorteren. We gaan elkaar helpen
met oefenen en wie weet verdienen we binnenkort een gouden hart!
Want ‘wij houden van de natuur!’
Daarom sluiten we ons als school aan bij de oproep die we deze week kregen van een
van onze (groot)ouders: Kan je bij het afhalen van je kind(eren) in Antoontje erop letten
om de motor van je auto stil te leggen? Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de
kwaliteit van de lucht die onze kinderen inademen, als ze langs de auto’s wandelen.
Alvast dank om hier mee aandacht aan te besteden.

2,5-jarigen
Volgende week maken de peuters een kleine wandeling in het verkeer. Dit in de
nabije schoolomgeving en goed zichtbaar met een fluohesje. We leren zo de
peuters om zich veilig in het verkeer te begeven.
En alvast een datum om te onthouden: woe 18 maart
Omdat papa's geweldig zijn worden zij op woensdag 18 maart uitgenodigd om
samen met hun peuter leuke dingen te komen doen in de klas.

3-jarigen
Wij bedanken de firma Luyckx voor de leuke rondleiding en de toffe pet!
Onze kleuters en hun begeleiders hebben er van genoten. Dus ook een dikke
merci voor iedereen die met ons op stap is geweest!
Woensdag 11 mrt a.s. willen we al de papa's graag in onze klas ontvangen voor
6 leuke workshops die ze samen met hun kleuter kunnen doen en nadien is er
tijd voor een feestje en een gezellige babbel. Al de kleuters brengen gewoon
hun fruitje mee voor de pauze zoals altijd.
Wie thuis nog een oud herenhemd heeft dat hij niet meer gebruikt, mag dit
mee naar school geven voor ons kunstproject.

Kijkdag in het 1ste leerjaar voor de ouders van 5-jarigen
Omdat de werking van de lagere school verschilt van wat de kinderen (en hun
ouders) gewoon zijn in de kleuterschool, organiseren we jaarlijks een
voormiddag waarop de ouders van onze toekomstige eersteklassertjes kunnen
kennismaken met de juffen en de werking van het 1ste leerjaar.
Noteer alvast in jullie agenda: woe voormiddag 3 juni. Meer info volgt.
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Lagere school

De reis van 1ste en 4de leerjaar door Crealand
Sinds juf Ann Bulens terug is, is er opnieuw leven in Crealand. Ook in de
nieuwsbrief kunnen we daar iets van opmerken. Kijk en lees wat er de voorbije
weken gebeurd is:
Poppen en knuffels gingen langs bij de kapper voor een nieuwe haarsnit of een
hip kleurtje. In het naaiatelier werden kostuums en leuke accessoires
ontworpen. Tattoos werden geplaatst. Nadien pronkten de poppen in een
etalage of gingen ze met hun ontwerper de catwalk op. Enkele poppen speelden
een scène met hun vriendje.

En de leerlingen van het 1ste leerjaar gingen voor het eerst op reis in Crealand.
Er ging voor hen een nieuwe wereld open, die van het kubisme. Onder het
motto van Pipi Langkous: “Dit heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan.” gingen ze creatief aan de slag met hun zelfportret.
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Bijlagen
toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

1. Inzamelactie van gebruikte batterijen: dubbele punten tot 22 maart!
2. Opendeur Autisme: di 31 maart
3. OogCheckWeken: nog tot 13 maart

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