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Bezoek van de brandweer

Vlaamse voorleesweek
Van 20 tot 28 november is het weer zover: Voorleesweek! Voorlezen, dat is
leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet ‘Iedereen
Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
In het filmpje dat je via onderstaande link kan bekijken, dagen de kinderen
iedereen uit om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat
maakt écht een verschil!
https://vimeo.com/629895689
Zin om mee te doen? Surf dan snel naar www.voorleesweek.be en klik op ‘Ik
doe mee!’ Je kan er prachtige prijzen mee winnen!
Ook op school laten we deze Voorleesweek niet zomaar voorbijgaan. Zo zullen
onze leerlingen van het 6de leerjaar de 4-jarige en 5-jarige kleuters gaan
verrassen met een voorleesbeurt in kleine groepjes. De juffen en meesters
zetten niet alleen in op extra grappige voorleesbeurten in de klas, maar lezen
ook voor tijdens de middagpauze. Aan de schoolpoorten zul je de posters van
de Voorleesweek zien verschijnen. Heb je thuis een gezellig voorleesmomentje
georganiseerd en wil je dat met ons delen? Trek even een foto en stuur ze door
naar info@antoniusschool.be. Wij hangen jullie prachtexemplaren mee aan de
poort zodat iedereen mee kan genieten!

Schoolfotograaf
We zijn ongeveer halverwege de verkoop van de individuele foto’s die op school
werden genomen. Wil je nog graag iets bestellen? Surf dan naar
www.vdeonline.com.
Op 26 november wordt de online verkoop afgesloten. Ben je je foto-id
zoekgeraakt of heb je niets ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar
leen.sysmans@antoniusschool.be.
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Antoon speelt graag groener!
We duimen voor droog weer morgen, want zaterdag tussen 9.00u en 14.00u
vindt onze eerste klusdag plaats. De kinderen reageerden de voorbije dagen al
erg nieuwsgierig want de gemeente bracht al heel wat natuurlijke materialen
om onze speelplaatsen te verfraaien en vanmorgen stonden er al prachtige
keukentjes en winkeltjes klaar die enkel nog een schilderbeurt nodig hebben.
Heb je nog een gaatje in je agenda en wil je meewerken aan de opbouw van
een prachtige speelruimte voor alle kinderen van de Antoniusschool? Wij zijn
zo blij met alle hulp!
Klussers mogen volgende materialen meebrengen als ze daarover beschikken:
•
•
•

een auto met trekhaak en aanhangwagen
een schop
een kruiwagen

Alvast vooraf een DIKKE dankjewel aan alle klussers en alle lieve mensen die
zorgen voor lekkers!

Lagere school

Weerbaarheidstraining
Zaterdag start de weerbaarheidstraining voor de kinderen van het 6 de leerjaar
die daarvoor inschreven. De trainingen gaan telkens door van 16.00u tot
18.00u in de turnzaal van de lagere school. We zetten nog even de data op een
rijtje:
•
Zaterdag 20 november
•
Zaterdag 4 december
•
Zaterdag 11 december
•
Zaterdag 18 december

Turnkledij
We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag werden alle t-shirten
en sportbroekjes geleverd voor turnen. De mensen die reeds een bestelling
plaatsten mogen het materiaal volgende week in de turnzak verwachten. Wil je
nog iets bestellen of heb je een andere vraag hierover? Stuur dan een mailtje
naar carolien.bevers@antoniusschool.be.
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week gaan we al heel wat leuke dingen doen rond het thema
sinterklaas. We rollen uit klei pepernoten, we gaan op zoek naar pakjes, we
voederen het paard van sinterklaas, doen een spelletje met letterkoekjes, ...
We maken onze klas super gezellig zodat we snel bezoek krijgen van
sinterklaas en zijn pieten.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na een superleuke schoenenweek, gaan we nu echt genieten van het aftellen
naar sinterklaas.
We maken onze eigen mijter, leren leuke sinterklaasliedjes en dansjes,
schilderen met glitterverf, spelen poppenkast met Sint en piet.
We verkleden ons als hulppieten, vullen onze zakjes in de speelgoedwinkel van
de Sint... Het wordt weer supertof.
Aan al de helpers die mee op uitstap gingen naar schoenwinkel Van Haren nog
eens een hele grote dankjewel.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
4K1
Nu Sinterklaas in het land is, is het tijd om aan de slag te gaan met het thema
'Sinterklaas'.
We gaan ons verkleden ,spelen in de grote stoomboot in de klas, knutselen,
tellen, koken... en nog veel andere leuke dingen doen in ons klasje.
De kleuters die thuis een stokpaardje hebben mogen dit getekend met naam,
meebrengen naar de klas.
4K2
Volgende week gaan we de derde en laatste week in van het thema boerderij.
Deze week leerden we een Engels liedje over de boerderij. De koeien en de
varkens kwamen aan bod en we zaaiden zelf tuinkers in de klas.
In de laatste week zullen we gaan kijken naar de weg van boer tot bord. Hoe
geraken de plantjes nu van het veld tot in de winkel?
Vooral onze winkel in de klas zal centraal staan.
Als de kleuters thuis nog speelgoed hebben rond de winkel of transport (bv.
vrachtwagens, ...) mogen zij deze voorzien van hun naam meebrengen. We
kijken er alvast naar uit!
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
.

Heus en Kneus, de twee piraten, blijven graag nog een weekje langer in onze
klas.
Ze leren van ons dat het niet netjes is om zomaar dingen te nemen die niet
van jou zijn. En wij leren van hen alles over piratenboten en schatten.

We hopen veel mensen te ontmoeten op onze klusdag!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

