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Antoon speelt graag groener!
Vrijdag 24 september was voor alle leerlingen een vrije dag,
maar ons leerkrachtenteam was op dat moment heel hard aan het werk.
Samen met Katrien Hoeylaerts van MOS Vlaanderen dachten we na over ons
speelplaatsbeleid. MOS Vlaanderen is een organisatie die helpt om van je
school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken,
samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
We willen op school al langer meer speelkansen creëren op onze speelplaatsen
en zouden dat ook graag doen in een ‘groenere’ omgeving. Ontdekken,
genieten, tot rust komen, uitleven en contact met de natuur zijn waarden die
wij als team belangrijk vinden voor de kinderen.
Ons team was na deze boeiende voormiddag erg enthousiast en wilde graag
snel tot resultaten komen. We hopen ook jullie als ouders (of misschien als
grootouders) via deze nieuwsbrief warm te maken om hieraan mee te werken.
Gedurende de volgende schooljaren willen we enkele klusdagen organiseren
met leerkrachten en (groot)ouders om concrete dingen te realiseren voor onze
kinderen. De eerste klusdag zal plaatsvinden op zaterdag 20 november tussen
9.00u en 14.00u. We maken dan keukentjes, winkeltjes,… en ander
spelmateriaal van afvalhout en palettenhout. We hervullen de zandbakken in de
lagere school en zorgen daar voor een speelplek op boomschors.
Wat kunnen we hiervoor nog gebruiken?
•
paletten
•
allerlei hout
•
oude spoelbakken
•
oude kookpotten en pannen
•
keukenmateriaal
•
…
Kan je ons materiaal bezorgen? Kan je je die dag niet vrijmaken maar wil je wel
thuis aan het knutselen gaan? Ben je geen handige harry, maar wil je de
klussers verrassen met iets lekkers? Graag een seintje via mail naar
gineke.vanelsen@antoniusschool.be.
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Schoolfotograaf
Donderdag 21 oktober mogen we weer gel in onze haren doen en onze mooiste
kleren aantrekken… De schoolfotograaf komt ons langs onze mooiste kant
portretteren. We gaan alleen op de foto of samen met broer of zus. Broertjes of
zusjes die nog niet naar school gaan en toch al graag mee in beeld worden
gebracht zijn samen met mama of papa welkom in de kleuterschool vanaf
8.15u ’s morgens. Ouders dragen op dat moment wel een mondmasker. Alle
andere foto’s worden tijdens de schooluren genomen.

Zespri
Onze posters met Zespri-stickertjes zijn helemaal vol! Dankjewel iedereen om
mee te sparen!

12 november
We kregen al van enkele ouders of we ‘de brug’ maken met het weekend van
11 november. Wij hebben vrijdag 12 november als gewone schooldag gepland.
We hebben dan nét onze batterijen kunnen opladen in de week van de
herfstvakantie.

Bebat
We verzamelen nog steeds batterijen op school. Ook toners en inktpatronen
zijn welkom. Naast lege cartridges mag de school ook een heel schooljaar lang
alle soorten kabels inzamelen. Alle soorten kabels en snoeren zijn welkom zoals
adapters, netwerkkabels, verlengdraden,… Voor elke ingezamelde kilogram
krijgt de school 1 punt. Al deze punten kunnen we gebruiken om didactische
materialen aan te kopen.

Lagere school

Glazen yoghurtpotjes voor ons 4de leerjaar
In het thema “Halloween” knutselen de kinderen van het vierde leerjaar
halloweenlantaarntjes. Je mag altijd potjes bezorgen op het secretariaat of
afgeven aan de klasleerkracht.

Fietsvaardigheden
Juf Carolien kreeg nog niet zoveel reacties op haar oproep voor ‘fietshulp’ van
enkele weken geleden. Daarom willen we graag de vraag nog eens herhalen.
Ken je nog iemand in je buurt die zou willen helpen, iedereen is van harte
welkom!
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.
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Spannend nieuws uit Crealand voor onze tweedeklassers
Dinsdag, 19 oktober zullen alle tweedeklassers sidderen en beven…
In de voormiddag werken jullie gewoon in de klas. Onder de middag rijden we
met het gemeentebusje naar het bos voor een muzische namiddag vol
griezelpret. We zijn tegen 15u.30 terug op school.
De leerlingen die dit willen, krijgen de kans om zich ’s middags in de klas te
verkleden (thema griezels). Ga zeker niets kopen, wees creatief…Zorg er wel
voor dat je je nog makkelijk kan bewegen en dat je voldoende ziet.
Het spreekt voor zich dat deze uitstap enkel door kan gaan bij redelijk weer. De
juffen beslissen hierover op de dag zelf.
Jij weet misschien wel toverspreuken die goed weer brengen…Begin ze alvast
uit te spreken!
Wat brengen we mee?
•
Je boekentas (voormiddag)
•
verkleedkledijvoor de griezels die dit willen (geen wapens)
•
rugzak met drinken, koek en/of stuk fruit voor onderweg,
Hopelijk keert ieder zonder kleerscheuren terug…
Tot dan, juf Ann
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week gaan we heel wat kleuren leren kennen. We gaan ze op een
speelse wijze sorteren, we gaan marmeren met scheerschuim, we ontdekken
vele nieuwe materialen, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week starten we met onze week over pompoenen en griezeltjes. We
spelen een schimmenspel , we mengen kleuren en we verkleden ons als een
gekke pompoen of een lieve heks.
We maken er weer een toffe week van. Voor onze lekkere pompoensoep zijn
onze kleine koks nog op zoek naar een pompoen die ze gemakkelijk kunnen
snijden.
Een dikke merci aan al de ouders die met ons op uitstap zijn gegaan naar
Kabouterberg, zo werd het weer een toffe uitstap. En ook een bedankje voor de
naaisters van onze kaboutermutsen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken we niet rond een specifiek thema. We maken dan tijd
om leuke gezelschapsspelletjes te spelen.
Dinsdag gaan we in de voormiddag naar Rollebolle. Dit is een
bewegingslandschap om kleuters te laten experimenteren met spelmateriaal,
dat ontwikkeld is om allerlei vaardigheden uit te lokken. We zouden willen
vragen om dinsdag sportieve kledij aan te doen bij je kleuter zodat ze vlot
kunnen bewegen.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Onze week start sportief met “ Rollebollen” op maandagnamiddag.
We vertrekken om 12u15. Alle kleuters brengen boterhammen mee.
Voor deze activiteit dragen we sportieve kledij en schoenen die gemakkelijk
aan- en uitgaan.
We hebben geen busvervoer. Leerkrachten en grootouders zullen ons brengen.
Alvast bedankt aan alle bereidwillige chauffeurs!
De rest van de week staat griezelen in de klas centraal.
We maken ook tijd voor gerichte observaties.
Met trots tonen we onze eigen dino’s.

Fijn weekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

