Nieuwsbrief

Uitgave 7
8 oktober 2021
Basisschool

Nieuws van ons oudercomité

Beste ouders,
Via deze weg willen we jullie graag informeren over onze aankomede Sint
chocolade verkoop. Na het succes van de paaseieren vorig jaar, hebben we dit
jaar gekozen voor Sint chocolade.
We kunnen jullie ook al vertellen dat er normaal gezien terug een
‘Lekkerbekken’ zal zijn, waardoor de paaseieren verkoop vervalt.
Hoe gaat de Sint chocolade verkoop praktisch in zijn werk?
Online bestellen
De Sint wil alles graag op tijd in het land hebben. Daarom sluiten we de
verkoop af op zondag 7 november middernacht.
Bestellen en betalen kan via:
www.crowdselling.eu/sintchocoladeocantoniusschool/
Ons aanbod (foto’s beschikbaar op website)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250g Sinterklaasfiguren melkchocolade
250g Sinterklaasfiguren fondant chocolade
250g Sinterklaasfiguren witte chocolade
500g Sinterklaasfiguren melkchocolade
500g Sinterklaasfiguren fondant chocolade
500g Sinterklaasfiguren witte chocolade
Suikervrije Sint figuren melk chocolade Callebaut 250 gr
Suikervrije Sint figuren fondant chocolade Callebaut 250 gr
Geschenkje van de Sint
Assortiment truffels 350 gr

Afhalen
U kan uw bestelling afhalen in de refter van de Antoniusschool op vrijdag 26
november (18 tot 20 uur) of op zaterdag 27 november (9 tot 12 uur).
Vergeet niet om uw bevestigingsmail mee te brengen.
Op basis van uw bevestigingscode kunnen we snel uw bestelling terug vinden.
Met de opbrengst van de Sint chocolade verkoop willen de school financieel
kunnen blijven ondersteunen. De opbrengst zal onder andere gaan naar ‘Sint
op school’, de weerbaarheidstraining in het zesde leerjaar, een bijdrage voor
het toneel (lager en kleuter), en ook enkele nieuwe initatieven waarover we
later meer zullen vertellen.
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Data om te onthouden
Dinsdag 12 oktober

3K1 en 3K2

Kabouterberg

Donderdag 14 oktober

4K1 en 4K2

herfstwandeling

3A

Zoerselbos

Vrijdag 15 oktober

3B

Zoerselbos

Maandag 25 oktober

alle kinderen

Pedagogische studiedag

Oudercontacten
Vandaag krijgen alle kinderen in de kleuterschool en in de lagere school een
brief mee i.v.m. de eerste oudercontacten van dit schooljaar. Omdat heel wat
ouders vorig jaar positief reageerden op onze digitale oudercontacten, willen we
jullie dit schooljaar de kans geven om zelf een keuze te maken tussen een
fysiek of digitaal moment met de klasleerkracht. Blijft de manier van het
gesprek voor u gelijk, dan kan u dat ook aangeven op de brief. Het is voor onze
leerkrachten een hele klus om deze verschillende vormen van contact goed te
plannen en te organiseren. Daarom willen we vragen om uw keuze zo ruim
mogelijk aan te duiden. Is er echt een beperking in uur of iets anders waar de
meester of de juf rekening mee moet houden, dan kan u dat noteren bij de
opmerkingen. Alvast bedankt om jullie zo flexibel op te stellen!

Kleuterschool

Koude ochtenden
De herfst is in het land, dat voelen we zeker aan de frisse temperaturen ’s
morgens. Mogen we vragen om de kleuters zeker warm genoeg aan te kleden?
Zowel op de speelplaats als in de klas kan het nog frisjes zijn…

Dankjewel
Heel erg bedankt voor al de reservekledij die jullie binnenbrachten! Dankzij
jullie is onze voorraad nu weer helemaal aangevuld.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Ook deze week werken wij nog rond het thema dieren. We ontdekken nieuwe dieren,
boetseren een eigen creatie, doen een bewegingsomloop, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week wordt onze kabouterweek.
Hopelijk blijft het een beetje droog want dinsdag trekken we naar Kabouterberg
in Kasterlee. Iedereen doet best zijn laarsjes of stevige stapschoenen
aan en een warme regenjas. We brengen een rugzakje mee met onze
brooddoos. Voor koekjes zorgen de juffen en een drankje kopen we in de
speeltuin, dus drinkenbussen blijven thuis.
De rest van de week werken we rond tellen van de stippen op de
paddenstoelen, de begrippen groot en klein en we versieren onze eigen
kaboutermuts, want op vrijdag is er een groot kabouterfeest met al onze
vriendjes!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De voorbije week hebben we al heel wat geleerd over de herfst. We sorteerden
veel verschillende herfstvruchten, maakten onze eigen herfstboom, speelden en
ontdekten al veel dingen in onze herfsthoek.
We gaan hier nog een weekje mee verder en gaan verder op zoek naar de
dieren die in het bos leven.
Volgende week donderdag gaan we nog een leuke herfstwandeling maken in
het bos. Alle kleuters doen goede stapschoenen of laarsjes aan want in het bos
kan het vochtig zijn.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Daan en Botje vinden het wel gezellig in onze klassen. Ze blijven nog een
weekje langer. Dan hebben wij meer tijd om nog meer te weten te komen over
de dino's.
Kinderen die een fossiel maakten, of nog willen maken, mogen een doos of het
deksel van een schoendoos meenemen om hun werkje veilig thuis te krijgen.

We wensen jullie een zonnig herfstweekend toe!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

