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Infobrochure en schoolreglement
Het nieuwe schoolreglement voor 2021-2022 is vanaf vandaag te vinden op de
website. Via uw kind kreeg u de vraag om dit schoolreglement goed te keuren.
Door de strengere wet die de privacy van iedereen wil beschermen, vragen we
toestemming om foto’s van uw kind te mogen publiceren alsook klaslijsten met
beperkte gegevens te mogen doorgeven. Gelieve op de brief kenbaar te maken
wat uw wensen zijn en deze brief zo snel mogelijk terug mee te geven.

1ste communie
Vorige week wensten we een dikke proficiat aan alle kinderen die hun vormsel
deden. We maakten wel een foutje, het waren niet onze zesdeklassers, maar
wel de kinderen die nu in het eerste middelbaar zitten die feest hebben gevierd.
Onze excuses hiervoor!
Deze week is het de beurt aan de kinderen van het derde leerjaar. Ze hebben
er iets langer op moeten wachten, maar zaterdag worden ze uitgenodigd aan
de grote tafel van Jezus. We wensen hen een stralende dag! De juffen van het
derde leerjaar willen dit speciale momentje niet zomaar voorbij laten gaan.
Het 3de leerjaar viert feest!
Maandag, 27 september, mogen alle kinderen in hun communie-outfit naar
school komen. (Deze mag gerust nog ongewassen zijn.)
We blikken samen nog even terug op deze bijzondere gebeurtenis.
Daar hoort natuurlijk een kleine receptie bij, die door de juffen verzorgd wordt.
De kinderen krijgen de gelegenheid om foto’s en kaartjes uit te delen.
Praktisch puntje:
Bespreek vooraf met je kind voor wie de foto’s/ kaartjes bedoeld zijn.
Geef een duidelijk herkenbaar zakje mee om de gekregen foto’s /kaartjes in te
steken.
Wij wensen zaterdag alle communiekantjes een onvergetelijke dag!
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Dag van de sportclubs
Woensdag 29 september vieren we de dag van de sportclubs. Iedereen die wil
mag de kledij van zijn favoriete sportclub die dag aantrekken om naar school te
komen. We zijn benieuwd om al die judoka’s, volleyballers, voetballers,
dansers,… te ontmoeten!

Nieuws van ons oudercomité
Afgelopen maandag zijn we het nieuwe werkjaar gestart. We zijn verheugd om
enkele nieuwe leden en helpende handjes te mogen verwelkomen! Na vele
jaren inzet, beslisten onze huidige voorzitters Dominique Vermeulen en
Stéphanie Aerts dat het tijd was om de fakkel door te geven. Het nieuwe
voorzittersduo bestaat uit Ellen Fransen (mama van Emiel, Josefien en Elise De
Baere) en Karolien Dalemans (mama van Marte en Ella Vandenbussche).
Bedankt Dominique en Stéphanie voor de afgelopen jaren en fijn dat we nog op
jullie hulp kunnen blijven rekenen.
Wij hebben alvast super veel zin om weer activiteiten te mogen organiseren.
Het volgende staat alvast op onze planning: chocoladeverkoop, de quiz (onder
voorbehoud) en de Lekkerbekken. Hou de nieuwsbrief dus zeker in de gaten
voor meer info!
Vragen en opmerkingen? ocantoniusschool@gmail.com

Medicatie op school
De kinderen kregen documenten mee in verband met het toedienen van
medicatie op school. Deze moeten thuis bijgehouden worden en indien nodig
gekopieerd worden bij veelvuldig gebruik. Indien wij op school medicatie
moeten toedienen, moet dit blad ingevuld en ondertekend door de huisarts
meegegeven worden naar school.

Nieuwsbrief
Jullie ontvangen normaal gezien wekelijks de nieuwsbrief in jullie mailbox of op
papier. Indien dit toch een keertje zou mislopen, dan kan je de wekelijkse
nieuwsbrief ook steeds terugvinden
•
•

Lagere school

op Facebook, op de pagina van de Antoniusschool.
op de website www.antoniusschool.be bij ‘school’ en dan bij
‘downloads’.

2de leerjaar naar ‘t Groenhof
Op dinsdag 28 september gaat het 2de leerjaar op beestige uitstap naar
kinderboerderij ’t Groenhof. We zijn een ganse dag weg. Iedereen voorziet een
rugzak met lunchpakket, koek, fruit en voldoende drinken (water). Uiteraard
dragen we aangepaste kledij voor op de boerderij. We hopen op een stralende
zon!
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Nieuws uit crealand
We deden met de klassen van het eerste tot en met het vierde mee aan een
educatief kunstproject dat leerlingen schoolbreed enthousiast maakt voor
kunst.
De kids uit deze klassen hebben hun uiterste best gedaan een mooi kunstwerk
te maken. En èchte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen gezien en
bewonderd te worden. Daarom zijn alle kunstwerken ook te zien in een
speciaal voor ieder kind gemaakt museum op internet. Ouders, opa’s,
oma’s, familie en bekenden...iedere genodigde kan zo een kijkje nemen in de
beveiligde galerie van het kind. En net als in een echt museum hebben de
online musea van de kinderen ook een heuse museumshop met hun kunstwerk
in de hoofdrol! Net als Van Gogh vereeuwigd op een koffiemok, brooddoos,
magneten…De opbrengst van de vrijblijvende verkoop gaat naar onze muzische
zolder in aanbouw. Ondertussen zijn betalingen mogelijk, een fout in het
systeem werd verholpen.
Hoe ze hun online museum precies moeten openen, staat eenvoudig uitgelegd
in de persoonlijke folder die iedere deelnemer ontvangen heeft. Ik merkte reeds
dat het storm loopt en dat de kunstenaartjes veel positieve feedback krijgen!
Maar er is meer…Wat dacht je van de Hall of Fame? Hier zie je alle werkstukken
van de deelnemers die hun museum activeerden en kun je je stem uitbrengen.
Stemmen op het mooiste kunstwerkje of gewoon genieten van wat anderen
maakten…het kan allemaal!
Kunstgroetjes

Sportkompas
Sportkompas is een wetenschappelijk project waarbij via sporttechnische
opdrachtjes en een online vragenlijst op zoek wordt gegaan naar de geschikte
sport voor jouw kind. De online vragenlijst werd reeds met de juf of meester
ingevuld. Dinsdag mogen de kinderen van het 3de en het 4de leerjaar genieten
van een sportieve dag en proeven van allerlei sporten.

Weerbaarheidstraining 6de leerjaar
Binnenkort kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar deelnemen aan een
weerbaarheidstraining. Het opzet hiervan is dat we hen al wat voorbereiden op
de overstap naar het middelbaar. Die overstap maakt hun wereld weer heel wat
groter en vraagt meestal ook meer zelfstandigheid. Het oudercomité willen hen
hierin in de mate van het mogelijke ondersteunen. De leerlingen krijgen
volgende week meer info en een inschrijvingsformulier mee.
Dit schooljaar zullen deze trainingen doorgaan op zaterdag van 16u tot 18u,
namelijk op 20/11, 4/12, 11/12 en 18/12.
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Fietsvaardigheden
Omdat we er mee voor willen zorgen dat onze kinderen zich ‘veilig’ in het
verkeer kunnen verplaatsen, willen we op school extra inzetten op
fietsvaardigheden. Gedurende het jaar zullen we enkele verkeersweken plannen
om die vaardigheden in te oefenen. We zijn hiervoor op zoek naar mama’s,
papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… die tijdens deze speciale verkeersweken
een groepje willen begeleiden bij het oefenen. We hopen voldoende mensen te
vinden die hiervoor even tijd willen vrijmaken. Zin om te helpen? Graag een
seintje via carolien.bevers@antoniusschool.be.

Kleuterschool

Vraagjes van onze kleuterjuffen
Onze kleuterjuffen zoeken nog t-shirts voor jongens en meisjes om hun
voorraad reservekledij aan te vullen. Heb je thuis nog iets liggen waar je
kleuter is uitgegroeid? Je maakt er ons blij mee.
Bij zonnig nazomerweer durven we jassen, truien of vestjes al wel eens
uitdoen. Om ons eigen materiaal snel terug te vinden, vragen we om alles
zorgvuldig te tekenen met naam.
Voor sommige kleuters is het nog moeilijk om afscheid te nemen aan de
schoolpoort. Onze juffen geven als tip mee dit afscheid zo kort mogelijk te
houden. Dat grote verdriet is meestal snel voorbij als mama of papa uit het
zicht verdwenen zijn…

Sociale vaardigheden
Benny, Nele en Samira zijn ook terug op school. Ze moedigen ons aan om ons
aan de schoolafspraken te houden. Eén daarvan is: als de bel gaat dan gaan we
naar de stippen. Als dat lukt gaat de hartjesmeter in de klas omhoog. Als we dit
kunnen volhouden dan volgt er vast een leuke verrassing.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Ook deze week gaan we nog verder werken rond het thema 'knuffels'. Wie thuis
voelboekjes heeft die niet meer gebruikt worden zou ons hier heel blij mee
maken. We zorgen voor onze knuffel en doen samen leuke dingen.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week werken wij rond het thema huisdieren. Wie thuis een hondje,
poes, vogel of vis heeft die graag eens langskomt in onze klas laat gerust en
seintje aan de juf. We genieten van verhalen en liedjes gaan botjes
opgraven, een zoektocht naar de ontsnapte papegaai, onze hondjes gaan ook
in bad na een weekje van speelplezier.....het wordt een topweek!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
We sluiten volgende vrijdag ons dierenproject af met een bezoek aan
pakawipark. We zijn de volledige schooldag op stap. Zorgen jullie voor
aangepaste kledij en schoenen?
Wat zit er in onze rugzak?
- brooddoos en drinkbus
- koek
- fruit
Tijdens de middag wordt er een drankje aangekocht. Dit komt op de
schoolrekening.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Maandag gaan we op uitstap naar het ‘goede bos’ (Vrieselhof in Oelegem). We
spelen er een oriëntatiespel en gaan daarna kampen bouwen in het speelbos.
Uw kleuter heeft best stevige schoenen aan en kleding die warm genoeg is,
want in het bos is het vaak wat frisser. We eten onze boterhammen daar op en
keren daarna terug naar school. Zorg ook zeker dat de drinkbus in de
boekentas zit. Voor de rest van de week brengen de bosdieren ons nog een
bezoekje in de klas en leren we samenwerken met ons bosspel.

Een fijn weekend voor ieder van ons!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

