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Basisschool

Nieuw schooljaar, nieuwe juffen en meesters
We kennen ons plekje al in de rij, we hebben al een plaats in onze nieuwe klas
gekregen, we hebben al een eerste keer in ons agenda geschreven,… elke dag
leren we de gewoonten op school en in onze klas beter en beter kennen!
We mochten dit schooljaar starten met 147 kleuters, 272 lagere schoolkinderen
en 45 personeelsleden.
We willen enkele mensen speciaal welkom heten in de Antoniusschool : Meester
Mathias (6B), juf Ellen (3A), meester Pieter (turnen kleuters en 1ste graad), juf
Lisa (4K2) en poetsvrouw Jessy, hopelijk voelen jullie je snel thuis in onze
school!

Data om te onthouden
Maandag 7 september

Dinsdag 8 september

Woensdag 9 september

Donderdag 10 september

3K1

18.30u Infoavond

3K2

20.00u Infoavond

2A

18.30u Infoavond

2B

20.00u Infoavond

3A

18.30u Infoavond

3B

20.00u Infoavond

5K1

18.30u Infoavond

5K2

20.00u Infoavond

Alle infoavonden, ook die van de kleuterschool gaan door in de eetzaal van
de lagere school!

Trooper
Een lieve mama vroeg me deze week om jullie toch nog eens allemaal te
herinneren aan ‘Trooper’. Via deze website kan je ons oudercomité als
vereniging steunen. Het enige wat je moet doen is een extra klik via Trooper bij
het internetshoppen. Heel wat winkels worden door Trooper ondersteund. Ga
gerust eens een kijkje nemen op de website. Op dit moment verdiende ons
oudercomité al 441 euro op deze manier. Met die centjes kan ons oudercomité
de school alweer een extra steuntje in de rug geven!

Correctie zwemdata
Op de lijst van de zwemdata stond vorige week een foutje. 14 mei gaat geen
enkele klas zwemmen, want dan zijn alle kinderen thuis. We hebben dan een
extra vrije dag in het weekend van Ons Heer Hemelvaart.
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Bebat
Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven en organiseert van dinsdag 1
september 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 een ‘dubbele’ Dubbele
Puntenactie. Gedurende 2 maanden krijgen we per ingezamelde kilo lege
batterijen 2 punten in plaats van 1. Deze punten kan de school inruilen voor
leuke items uit de Bebat webshop.

Lagere school

Turnuniform
Tijdens de turnlessen van meester Pieter en juf Carolien in de lagere school
dragen alle kinderen een blauwe short en een geel t-shirt met embleem van de
school. Deze kledij kan besteld worden via carolien.bevers@antoniusschool.be
in alle gewone kindermaten en in volwassen maat S. Gelieve duidelijk naam,
klas en maat te vermelden. De betaling gebeurt via de schoolrekening.
Sommige kinderen kregen al kledij mee van de turnleerkrachten. De grote
maten van t-shirts zijn nog niet geleverd. Kinderen die dit nodig hebben,
mogen voorlopig een t-shirt van thuis meenemen om te sporten.
Voor die ouders die nog geen sportschoenen hebben gekocht, raden we aan om
te kiezen voor een stevig model dat de kinderen gemakkelijk zelf kunnen aanen uitdoen en waarvan de zool niet afgaat.

Veiligheid voor alles
Elke dag zorgen de gemachtigde opzichters ervoor dat onze kinderen op een
veilige manier naar school kunnen gaan. We willen wel vragen aan de ouders
om het goede voorbeeld te geven en zich altijd aan de verkeersregels te
houden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om bij het zebrapad of bij de
gemachtigde opzichter de straat over te steken.

Kleuterschool

Nieuws voor de 3-jarige kleuters
Volgende week werken wij met onze kleuters rond het thema handjes. We gaan
vingerschilderen, stempelen en allerlei leuke vingerspelletjes en vingerdansjes
doen. We geven zeker ook aandacht aan hoe we goed onze handjes kunnen
wassen. Altijd belangrijk,niet alleen in de coronatijd!

Berichtje voor de 4-jarige kleuters
Volgende week werken de kleuters van juf Els, juf Ils en juf Lisa rond thema
‘Elmer de olifant’. Kleuters die thuis een knuffel, speelgoed van een olifant of
prentenboek hebben mogen dit genaamtekend meebrengen.
Elke kleuter mag ook turnpantoffels mee naar de klas brengen. Deze blijven
een gans schooljaar op school. Voor turnzakjes zorgen de juffen.
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Origineels uit Crealand
Zelfs corona geeft nieuwe impulsen om creatief-kunstzinnig te werken…
De kids van het 2de leerjaar experimenteerden erop los tijdens hun eerste
muzische namiddag in Crealand.

Geniet van een deugddoend weekend!
Goele Berens, Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

Antoniusschool

Antoontje

Lagere school
Handelslei 72
2980 St-Antonius-Zoersel

Kleuterschool
Jozef Cornelissenlaan 15
2980 St-Antonius-Zoersel

