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Update Sint chocoladeverkoop
Bedankt voor de vele chocolade mannetjes en truffels die al besteld werden!
Bestellen kan nog tot zondag 7 november middernacht via onze webshop.
https://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.
Alvast bedankt voor uw steun!
Het oudercomité Antoniusschool en Antoontje

Oudercontacten
Volgende week vinden in heel wat klassen de oudercontacten plaats. Mogen wij
jullie, in tijden van stijgende coronacijfers, nog eens even wijzen op het dragen
van mondmaskers tijdens deze overlegmomenten? Alvast bedankt!
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Bevraging voor ouders
Onze school wil de groeikansen van elke leerling maximaal ondersteunen. Om
hier optimaal aan te werken, nemen enkele leerkrachten deel aan een
opleidingstraject. Als ouder ervaart u mee de aanpak en het beleid van de school
en ziet u het effect op het leren van uw kind(eren). Voor dit traject hebben we
dan ook uw feedback nodig.
We nodigen u graag uit om deze korte vragenlijst in te vullen tegen
29/10/2021. Hoe getrouwer de informatie, hoe meer mogelijkheden tot het
bepalen van prioriteiten en het vastleggen van actiepunten en concrete stappen
die effectief zijn voor onze school. Het groeiproces staat met andere woorden
centraal, dat is ook waar het in onderwijs om gaat.
Het invullen van de bevraging wordt anoniem verwerkt en is volledig vrijblijvend.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het (leer)zorgbeleid en creëren van
kansen voor alle leerlingen!

Lagere school

Het 1ste leerjaar gaat naar het park!
Donderdag 28 oktober vertrekken we rond 11 uur met het gemeentebusje naar
het park van Halle.
De leerlingen brengen die dag hun boekentas mee naar school.
Uw zoon of dochter mag ook nog zorgen voor :
- een rugzak met brooddoos, tussendoortjes en drinkbus
- stevige schoenen of laarzen
De juffen van het eerste leerjaar

Het 2de leerjaar gaat naar het bos!
Volgende week gaat het tweede leerjaar op bezoek in het Zoerselbos.
Op donderdag, 28 oktober is het de beurt aan alle ontdekkingsreizigers van 2A,
op vrijdag, 29 oktober mag 2B op pad.
Deze uitstap past volledig in het kader W.O. rond “de week van het bos”.
Joske de specht leidt ons rond in het bos en laat ons spelend kennismaken met
de andere bosbewoners.
Het gemeentebusje pikt ons ‘s middags op en brengt ons ook weer terug.
Daarom is het handig dat iedereen die dag op school blijft eten. Iedereen
brengt zijn boekentas die dag mee naar school. Voorzie zeker een rugzakje
voor de uitstap in de namiddag.
Wat zit er in mijn rugzakje?
een stuk fruit/groente
ev. een klein drankje (!enkel water!)
We zijn bijna de ganse namiddag buiten, dus bij regenweer ook
laarzen en regenkledij.
op vraag van de gidsen: de kinderen best vooraf thuis insmeren
met muggenmelk.
De juffen van het tweede

Startdag klimaatbende
De leerlingen van het 5de leerjaar vieren woensdag samen met de andere
scholen van Zoersel de startdag van de klimaatbende. Ze moeten die dag geen
boekentas meenemen.
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Robin Hood
Vrijdag gaan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar de musical Robin Hood en ik.
De voorstelling is in de stadsschouwburg in Antwerpen. Voor vele kinderen een unieke
kans om hier eens te komen. We kunnen hier naartoe dankzij de steun van het
oudercomité.
Robin Hood en zijn vrienden inspireren de strijder tegen onrecht bij de leerlingen. Dit
sprookjesverhaal leert kinderen op te komen voor kwetsbare, minder mondige groepen
en ook dat een beetje deugnieterij levens redt.
We eten om half 12 in de klas en vertrekken met 2 bussen naar Antwerpen om 12.00u. We
komen terug na schooltijd, vermoedelijk rond 16.00u.

Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken de peuters rond het thema herfst. Ze mogen allerlei
herfstvruchten, bladeren, ... mee naar de klas brengen. Op donderdag maken
we een kleine herfstwandeling in de schoolomgeving.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week gaan we lekker griezelen met spinnen, spoken en heksen....We
knutselen een reuze spin, doen een spokentocht, verkleden ons als een gekke
pompoen. We spelen een kleurig spinnenspel en maken echte heksensoep. Op
vrijdag sluiten we af met een leuk griezelfeest.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week gaan we de griezelige toer op met spookje Laban. Een lief,
schattig klein spookje dat ons dagelijks meeneemt op avontuur! Er komen
weer heel wat nieuwe dingen aan bod: een gezellig donker
hoekje, verkleedkleren, spookjes en monstertjes knutselen en nog zoveel
meer....
In 4K2 komt Pauline Van den Berghe, student 3e jaar kleuteronderwijs, stage
lopen van 11/10 tot 3/12.
A.d.h.v het ‘ik ben ik-boekje’ leerde ze jouw kind al wat beter kennen en zal ze
op basis van de antwoorden werken rond de interesses van de kleuters.
Welkom in onze klas, juf Pauline!
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week griezelen we verder.
Hoerakka en Hoerikki vertellen over het grote paarse bos.
Dit leidt tot grappige toestanden.

Geniet van een extra lang herfstweekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

