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Vrije dag: Wapenstilstand

Vrijdag 12 november

alle kinderen

gewone schooldag!

Corona
De herfstvakantie komt voor onze school precies op tijd… Deze laatste week
kregen we enkele meldingen van vermoedens van besmettingen binnen, maar
bij het schrijven van deze nieuwsbrief is er nog altijd maar één besmetting
definitief bevestigd. Indien uw kind toch symptomen zou vertonen (vb. koorts,
hoesten, verkoudheid,…) of u hebt andere vragen, dan neemt u best contact op
met uw huisarts. Bij positieve testresultaten kan u ons tijdens de vakantie altijd
contacteren via mail. (gineke.vanelsen@antoniusschool.be)
Vanaf na de herfstvakantie dragen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
opnieuw een mondmasker. Op de speelplaats en wanneer ze neerzitten in de
klas, hoeven ze het niet op te zetten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip!

Helm op, fluo top
Na de herfstvakantie nemen we in de kleuterschool en de lagere school deel aan
de actie ‘Helm op, fluo top!’. We willen de kinderen aanmoedigen om te voet of
met de fiets naar school te komen. Zij die dat veilig (met een fietshelm) en
zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) doen, kunnen stickers
sparen en prijzen winnen. De actie start op 8 november 2021 en loopt tot 25
februari 2022. Meer info vinden jullie in de brief in bijlage.

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/
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
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Website en foto’s
De voorbije maanden is er achter de schermen heel hard aan onze website
gewerkt. Heel wat fotoreportages werden bij de verschillende klasgroepen
geplaatst. In de week na de herfstvakantie zullen jullie een code ontvangen en
dan kunnen jullie een kijkje gaan nemen. Nog héél even geduld dus…

Lagere school

Tekenfund
De opbrengst van alle verkochte kunstproducten bedraagt 1834,64 euro!!!
Zoals beloofd gaat deze winst naar onze muzische zolder in aanbouw. Heel erg
bedankt aan alle kunstenaars en hun donateurs en veel plezier met de leuke
gadgets!

Kleuterschool

Sociale vaardigheden
Dit hartje, dat aan de schoolpoort hangt te blinken, hebben onze kleuters
verdiend! Ze deden superhard hun best om zich aan de afspraken van de
school te houden. Het resultaat was dan ook dat bijna alle hartjesmeters
bovenaan het gouden hart stonden. Goed gedaan! Benny, Nele en Samira zijn
fier op ons.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Na de herfstvakantie verwelkomen wij graag onze nieuwe vriendjes. We kijken
er erg naar uit! We werken nog even verder rond het thema herfst.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na de vakantie starten wij met onze weerkalender. We gaan er een toffe
weerbeleving van maken met onze kleuters.
Op woensdag mogen alle kleuters met hun regenjas en laarsjes naar school
komen en wie een paraplu heeft, mag die ook getekend met naam mee naar
school brengen.
Als het die dag regent, maken we een regenwandeling en anders zorgen we
zelf voor regen en grote plassen met onze tuinslang.
We gaan experimenteren met regen en wind en knutselen een gekke vlieger.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Na de vakantie starten we (klas van juf Els) met het thema 'De
drie biggetjes'. Tijdens dit thema zullen we het verhaal naspelen door zelf in
de rol te kruipen van het biggetje of de wolf. We gaan heel wat bouwen in de
bouwhoek en weer aan de slag aan onze knutseltafel.
Als jullie boekjes of knuffels hebben omtrent dit thema mag je deze meegeven
met jullie kleuter. (Noteren jullie overal de naam van jullie kleuter op?)
Na een brainstorm met de kleuters hebben we besloten om na de vakantie te
werken rond de boerderij.
Tijdens dit thema zullen we de dieren op de boerderij van dichterbij bekijken.
Ook de boer zelf, de machines op de boerderij, de weg van boerderij tot
winkel,… we zullen het allemaal onder de loep nemen.
Als jullie over dit thema nog materialen thuis hebben, mag je dit meebrengen
naar de klas.
Groetjes Juf Pauline (stagiaire 4K2)
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Na de vakantie werken wij rond “ Het klimaat”.
We proberen onze kleuters bewust te maken over het probleem van de
opwarming van de aarde.
Onze doelstelling
- neem af en toe de fiets of ga te voet
- doe het licht uit als je niet aanwezig bent
- laat de kraan niet onnodig lopen
- verwarm wat minder, doe een extra trui aan
- houd je omgeving proper
Benieuwd wie er bij onze klimaatbende komt !

Geniet van een weekje welverdiende rust!!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

