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Data om te onthouden
Maandag 14 september

Dinsdag 15 september

Woensdag 16 september

Vrijdag 18 september

5A

18.30u Infoavond

5B

20.00u Infoavond

4K1

18.30u Infoavond

4K2

20.00u Infoavond

4A

18.30u Infoavond

4B

20.00u Infoavond

1A, 2A, 3A en 4A

zwemmen

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

Taalorganisatie Werelddelen
Jarenlang werken wij al samen op school met Werelddelen, een organisatie die
vrijwillig taalondersteuning komt geven aan anderstalige leerlingen. Dit
schooljaar kunnen we jammer genoeg niet op onze vaste vrijwilliger rekenen.
Zij is risicopatiënt voor covid19 en moet daardoor haar contacten beperken. De
organisatie is dus op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Interesse? In bijlage
vind je alvast een flyer met de nodige info.

Medicatie op school
In alle klassen kregen jullie brieven mee i.v.m. het toedienen van medicatie op
school. Wanneer kinderen iets van medicatie moeten nemen op school, dan
hebben wij daarvoor toestemming nodig van een arts. De brieven die jullie
meekregen kunnen hiervoor doorheen het jaar gebruikt worden. Zonder deze
schriftelijke toestemming van de dokter mogen wij geen medicatie geven aan
de leerlingen.
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Kleuterschool

Fietsen in de kleuterschool
Volgende week mag uw kleuter zijn/haar fietsje meebrengen naar school.
Meester Pieter gaat tijdens de turnlessen fietsvaardigheden oefenen op de
speelplaats.
Op volgende momenten mag uw kleuter zijn/haar fietsje meebrengen naar
school:
•
3K1 en 3K2 (juf Gitta, juf An) op maandag 14/09
•
5K1 en 5K2 (juf Tin, juf Tine, juf Carolien) op dinsdag 15/09
•
2K1, 4K1 en 4K2 (juf Lisa, juf Els, juf Ils, juf Lisa) op donderdag 17/09

Nieuws voor de 4-jarige kleuters
Volgende week werken de kleuters van juf Els, juf Lisa en juf Ils rond de dieren
van de dierentuin. Als je een knuffel, speeldieren, prentenboek of
gezelschapsspel hebt rond dit thema mag je dit maandag genaamtekend
meegeven.

Sociale vaardigheden
Ook dit jaar zullen onze vrienden Benny, Nele en Samira op bezoek komen in
de kleuterschool.
Volgende week komt Benny langs en vertelt hij over de schoolafspraken die hij
nog kent en misschien ook wel over welke hij vergeten is. De kleuters krijgen
van hem een spel om de afspraken verder te oefenen. Lukt dit goed? Dan
krijgen ze misschien wel een ster!
Enkele van deze afspraken zijn:
•
Naar de rij gaan als je de bel hoort.
•
Niet lopen in de gang.
•
Zorgen voor de plantjes en de bomen.
•
Binnen de gele lijnen fietsen.
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Lagere school

Bezoek aan de kleuterschool
Onze vrienden van het 1ste leerjaar brengen maandag nog eens een bezoekje
aan de kleuterschool. Die namiddag is een prima gelegenheid om hun juffen
van vorig schooljaar te vertellen over al hun nieuwe avonturen van de voorbije
twee weken in de ‘grote’ school.

Hebben jullie al een 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.

Geniet van die stralende nazomer de komende dagen!
Goele Berens, Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie
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