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Data om te onthouden
Maandag 6 september

1A – 1B

Infomoment om 20.00u

Dinsdag 7 september

3K1 – 3K2

Infomoment om 19.00u

Woensdag 8 september

2A – 2B

Infomoment om 20.00u

Donderdag 9 september

3A – 3B

Infomoment om 19.30u

Maandag 13 september

5A – 5B

Infomoment om 19.30u

Dinsdag 14 september

4K1 – 4K2

Infomoment om 19.00u

Woensdag 15 september

5K1 – 5K2

Infomoment om 18.30u

Donderdag 16 september

4A – 4B

Infomoment om 19.30u

Vrijdag 10 september

1A, 1B, 2A, 2B

Zwemmen

Vrijdag 24 september

alle leerlingen

Pedagogische studiedag

Meester Gert
We verwelkomen dit schooljaar een nieuwe turnmeester op onze school: Gert
Van der Veken. Meester Gert zal onze kleuters en de kinderen van de 1 ste graad
laten genieten van beweging. Hij gaat mee naar Pulderbos tijdens de
zwemlessen en zal in de loop van het schooljaar tijdens de middagpauze
sportactiviteiten voorzien voor alle leerlingen van de lagere school samen met
juf Carolien. Welkom in de Antoniusschool, meester Gert!

Infomomenten
Om de hoeveelheid personen in coronatijden in onze klaslokalen wat te
beperken, willen we vragen dat er slechts één ouder per kind aanwezig zou zijn
op de infomomenten.
Zoals u hierboven kan zien, is er een kleine uurwijziging bij het infomoment
van onze 5-jarige kleuters.

Trakteren bij verjaardagen
Vorig schooljaar konden we enkel voorverpakte traktaties toelaten bij
verjaardagen uit veiligheidsoverwegingen. Dit schooljaar proberen we stilaan
terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven en daar hoort feesten en
trakteren zeker bij. Een zelfgebakken cake, lekkere fruitsla, een
groentebuffet,… het behoort weer tot de mogelijkheden om de klasgenootjes te
verrassen bij een verjaardag. We maken wel reclame voor gezonde traktaties.
Snoep, chocoladerepen en cadeautjes horen niet thuis op een school, ook niet
als traktatie bij een verjaardag. Dankjewel om hiermee rekening te houden!

2

Kriebelbeestjes
Ze zijn al gesignaleerd die vervelende, kleine kriebelbeestjes in de haren…
Maken jullie dit weekend eens tijd om de hoofdjes van jullie kroost te
controleren? Hopelijk kunnen we op die manier de verspreiding van luizen en
neten tegenhouden….

Drinken tijdens de speeltijden
In coronatijden nam iedereen zijn eigen drinkbus mee naar school om tijdens
de speeltijd te drinken. We zagen dat de kinderen op die manier véél meer
gingen drinken. Die goede gewoonte willen we volhouden! Alle kinderen mogen
dus nog steeds plat water in een drinkbus meenemen voor alle kleine
speeltijden. Tijdens de middagpauze krijgen de kinderen een drankje van de
school in de refter.

Lagere school

Turnmateriaal
Tijdens ons opendeurmoment hadden jullie reeds de kans om een turnuniform
(blauwe short en geel t-shirt met logo van de school) aan te kopen. Diegenen
die nog geen juiste outfit hebben, zullen we laten passen tijdens de turnlessen.
Het turnuniform wordt aangerekend op de eerste schoolrekening.
In ons turnzakje stoppen we ook stevige sportschoenen in de juiste maat en
eventueel een paar reservesokken. Voor wie nog een extra paar sportschoenen
heeft thuis… dat is altijd handig als er buiten gesport wordt.

Zwemmen
Ook al hernemen alle sportactiviteiten zich rondom ons, het zwembad van
Pulderbos heeft ons laten weten dat er nog steeds maar 25 zwemmers per
zwembeurt zijn toegelaten in het zwembad. Zij moeten zich houden aan zeer
strenge hygiënemaatregelen en kunnen die in hun accommodatie niet
garanderen op dit moment. We betreuren deze beslissing, maar hebben er
tegelijkertijd ook begrip voor.
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen die leren zwemmen op
regelmatige basis naar het zwembad kunnen gaan. Daarom kiezen we ervoor
om gedurende de eerste periode van dit schooljaar voorrang te geven aan de
kinderen van de eerste graad.
Wanneer de maatregelen in het zwembad wijzigen, passen wij onze werking
uiteraard ook meteen aan!
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
De peuters van juf Lisa werken volgende week rond het thema ‘ik ga naar
school’. Ze gaan de school verkennen a.d.h.v. een zoektocht, gaan spulletjes
uit de boekentas sorteren, gaan samen een relaxatiemomentje doen en nog
veel meer.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
De 3-jarige kleuters werken volgende week rond het thema vriendjes. Samen
met Nellie en Cesar gaan we op ontdekking in onze klas en leren zo onze
vriendjes en de afspraken beter kennen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken de 4-jarige kleuters rond het thema ‘Het
kleurenmonster gaat naar school’. Dit boekje laat de kleuters ervaren dat
gevoelens er mogen zijn. Het monstertje gaat voor de eerste keer naar school
en heeft geen idee wat dit inhoudt. We maken verder kennis met elkaar, de
school, de regels en de afspraken. Samen met Pompom en het kleurenmonster
maken we er een fantastisch schooljaar van!
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij zijn nog een beetje in vakantiesfeer en doen daar volgende week
activiteiten rond. De kleuters leren het eilandenbord kennen waarop een
opdrachtje zal hangen.
Kleuters die nog geen turnpantoffels meebrachten mogen deze meenemen,
samen met een turnzakje.

Het belooft een prachtig weekend te worden, geniet ervan!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

