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Corona
Dat de besmettingen stijgen, horen jullie waarschijnlijk ook dagelijks in de
media. Ook in onze school krijgen we regelmatig telefoons van ouders over
positieve leerlingen of gezinsleden die in quarantaine moeten. Het gaat echter
nog steeds om verspreide besmettingen, die weinig of niets met elkaar te
maken hebben. In de lagere school proberen onze leerkrachten deze
afwezigheden zo goed mogelijk op te vangen door thuiswerk te voorzien.
Chapeau voor al dat extra werk hierbij!
Voor de duidelijkheid zetten we nog even enkele belangrijke maatregelen die
ingegaan zijn om maandag 8 november op een rijtje voor jullie:
•
Kinderen worden voorlopig alleen getest als ze symptomen van COVID
19 vertonen.
•
Zowel in de kleuter- als in de lagere school geldt voorlopig dat een
volledige klas zeven dagen in quarantaine gaat zodra meer dan drie
kinderen binnen dezelfde week positief testen.
•
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker
wanneer ze rondlopen in de schoolgebouwen. Op de speelplaats en
wanneer ze op hun plaats zitten in de klas, hoeven ze het niet op te
zetten.
•
Oudercontacten worden bij voorkeur digitaal georganiseerd.

Schoolfotograaf
Onze schoolfotograaf heeft de individuele foto’s en foto’s van broers en zussen
online gezet. Bestellen via een webshop heeft als voordeel dat de klastitularis
zich niet moet bezighouden met de administratie. Daarenboven zijn er geen
onverkochte foto’s meer en verkleint zo onze afvalberg, goed voor het milieu.
Deze week krijgen alle kinderen een brief mee met hun individuele
bestelcode. Op deze brief staat ook duidelijk de website vermeld, waarop u de
individuele foto + de klasfoto kan bekijken. De bestelling + betaling gebeurt
via de website.
Hoe bestellen?
• Ga naar de online-bestelsite www.vdeonline.com
• Geef de unieke en beveiligde foto-ID in die uw kind meekreeg
• Maak uw keuze voor de individuele foto en/of broers & zussen foto
• Volg de betaalrichtlijnen
• Bestellen kan tot 26 november 2021
Bestelproblemen?
• Klik op HELPDESK tab via www.vdeonline.com
• Geen code ontvangen? Deze kan je opvragen
bij goedele.vanlooveren@antoniusschool.be
Levering
• De foto’s worden nog voor de kerstvakantie GRATIS op school geleverd
en verdeeld.

2

Antoon speelt graag groener!
Volgende week zaterdag 20 november vindt onze eerste Antonius klusdag plaats. We
hebben heel wat werken op ons ‘to do’ lijstje staan. Zo willen we timmeren aan
keukentjes en winkels als spelmateriaal voor de kleuters als de kinderen van de lagere
school. We gaan de zandbak in de lagere school leegmaken en opnieuw vullen. Zowel
in de kleuterschool als in de lagere school komen speelstroken met natuurlijke
materialen zoals boomschijven, houtblokken,… Vanuit de gemeente Zoersel mogen
we hiervoor al heel wat materialen verwachten.
We hebben dus nog GROTE nood aan: sterke papa’s, meesters, mama’s, opa’s, juffen,
oma’s,… die zaterdag tussen 9.00u en 14.00u een handje willen komen toesteken.
Uiteraard vergeten we de innerlijke mens die dag niet en zullen we verwend worden
met héél wat lekkers. We maken er samen een gezellige boel van! Kunnen we het
maken? Nou en of!
Kom je mee helpen? Graag vooraf een mailtje naar
gineke.vanelsen@antoniusschool.be. We verdelen dan de taken en bezorgen jullie
zeker nog concrete info via mail voor zaterdag.
Onze keukens zijn voorlopig nog erg leeg… We missen nog oude potten en pannen,
soeplepels, kranen,… Heb je thuis nog iets liggen dat niet meer echt bruikbaar is? Wij
kunnen er op school héél fijn mee spelen!

Nieuwjaarsbrieven
Het is een oude traditie dat kinderen op nieuwjaarsdag voor peter, meter,
ouders en/of grootouders een brief voorlezen waarin ze hun beste wensen voor
het nieuwe jaar schreven.
Bestellingen kunnen met het meegegeven briefje en (liefst) gepast geld
gebeuren, graag tegen woensdag 17 november 2021.
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Lagere school

Nieuws voor het 1ste leerjaar
Wij werken momenteel rond het thema: ” Vind jij dit leuk?”
Op maandag 15 november mogen de kinderen een voorwerp meenemen,
waarop ze heel trots zijn.We denken daarbij aan : een mooie tekening , een
schelp, een knuffel , een medaille , een knutselwerk , een muziekinstrument,…
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De juffen van het 1ste leerjaar

Nieuws voor het 2de leerjaar uit Crealand
Sintenplezier voor 2A en 2B…
Maandag 15/11 brengen jullie een bezoek aan het sinterklaaskasteel in
Deurne. We vertrekken voor de middagpauze. We verplaatsen ons met het
openbaar vervoer en komen onder normale omstandigheden tijdig terug op
school aan.
Wat valt er te ontdekken?
Onder begeleiding van de hoofdpiet en de andere pieten verkennen jullie alle
kamers van het Sinterklaaskasteel. Op het einde van de rondleiding vol magie
is er een meet & greet met sinterklaas waar je dan ook alles kan vragen dat je
altijd al wou weten. Daarbuiten gaan we met de groep ons nog amuseren op
het pietenparcours.
Wat nemen we mee?
- rugzak met drankje(s) en knapzak
- wie het leuk vindt om zich te verkleden in sint of piet, stopt het nodige in zijn
of haar rugzakje
Juf Ann Bulens
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken de peuters rond het thema brandweer. We leggen een
parcours af in de zaal, gaan experimenteren met schuim en verf, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Nu Sinterklaas onderweg is naar ons land, wordt het tijd om de juiste
schoentjes te kiezen. Iedereen mag 1 schoendoos klein of groot mee naar
school brengen.
We gaan passen en meten en bouwen en knutselen en op donderdag brengen
we met onze kleuters een bezoek aan de schoenwinkel.
Daar gaan we in kleine groepjes een zoektocht doen naar de leukste schoenen.
Mogen wij vragen volgende week zoveel mogelijk schoenen met velcro aan
te doen zodat onze kleuters de hele dag ook schoenen kunnen passen uit onze
schoenwinkel in de klas. Alvast bedankt!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
4K1
We gaan verder met het thema van de 3 biggetjes maar dan meer specifiek
rond 'bouwen '.We bekijken verschillende bekende bouwwerken, huizen en
bruggen en leren wat je moet kunnen om een huis te bouwen. Dan gaan we
aan de slag in de verschillende hoekjes van onze klas en bouwen daar de
mooiste en stevigste bouwwerken.! Hopelijk sterk genoeg zodat de boze wolf
het niet omver kan blazen.
Heb je thuis boekjes of materiaal dat aansluit bij dit thema mag je dit zeker
meegeven met je kleuter.
4K2
Volgende week werken de kleuters van 4K2 verder rond de boerderij.
Deze week kwamen de geit, de kip en het varken aan bod. Vandaag kregen we
bezoek op de speelplaats van Janneke, het paard en Guido, de geit. Wat een
belevenis!
Volgende week ligt de focus op het varken, de koe en het oogsten van
boerderijproducten. Moesten jullie hier thuis spulletjes van hebben mag je die
meegeven naar de klas. Alles graag voorzien van een naam.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week komen “Heus en Kneus” ( 2 piraten) met hun grappen en
grollen ons meer bij brengen over het leven als piraat.
Met deze 2 grapjassen wordt er ook stil gestaan bij gevoelens.
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Fijn en ontspannen weekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

