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Nieuwsbrief
Kerstwens
Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de andere tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor diegene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van mens zijn te ontdekken.
Wij wensen van harte dat voor ieder van jullie
die ster zal schijnen!

Corona
De voorbije weken waren loodzwaar… voor de kinderen, voor jullie als ouders,
voor de leerkrachten. Die extra pauze heeft iedereen verdiend!
De voorbije dagen hoorden we toch nog steeds van besmettingen bij ouders én
kinderen. Mogen we daarom vragen om ook tijdens de vakantie extra
waakzaam te zijn voor symptomen bij de kinderen? Misschien is een zelftest
voor een gepland familiebezoek wel een goed idee…
U mag ons nog steeds op de hoogte brengen van besmettingen op
gineke.vanelsen@antoniusschool.be.
Voor die kinderen die volgende week gebruik maken van de noodopvang: zowel
kleuters als lagereschoolkinderen worden opgevangen in de kleuterschool.
Moet u de leerkracht van de noodopvang dringend bereiken dan kan dit op
volgend telefoonnummer: 0493/53.89.93.

Nieuwjaarke zoete
Het is op dit moment nog niet duidelijk of het ‘nieuwjaarszingen’ kan doorgaan
in onze gemeente Zoersel. Wanneer het toch wordt toegestaan om rond te
gaan met de nieuwjaarszak, mogen jullie zeker niet vergeten om te passeren
aan de Antoniusschool op 31 december tussen 9 en 12 uur voor een fijne
verrassing!
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Reminder van ons oudercomité
SAVE THE DATE - VRIJDAG 18/02/2022- QUIZ van het oudercomité, ten
voordele van onze school.
•
Ontvangst om 19u30 @ Antoontje, start quiz om 20u00.
•
Ploegen van 6 personen.
Inschrijven via mail naar: ocantoniusschool.quiz@gmail.com met de
volgende gegevens: ploegnaam + contactgegevens kapitein (tel/mail).
Deze gegevens zullen na de quiz verwijderd worden in het kader van
GDPR.
•
Deelnameprijs: €25 graag op BE46 7330 4494 0736 met als
mededeling ‘deelname quiz + ploegnaam’.
Uiteraard onder voorbehoud van de geldende maatregelen op dat moment.
!! Wanneer ouders van leerlingen of familie of kennissen willen
sponsoren d.m.v. het doneren van prijzen of financieel, mogen ze altijd
contact opnemen via bovenstaand mailadres! Bedankt!

Kleuterschool

Kerstknutsels
Onze kleuters knutselden de voorbije week ‘een potje kerst en warmte’. Ze
maakten ook mooie kerstkaartjes voor de bewoners van De Loteling.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Na de vakantie verwelkomen wij 4 nieuwe vriendjes in de klas. We werken die
week zonder thema. Ik ben benieuwd naar welke leuke ideetjes er van de
vriendjes komen.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na de vakantie starten we met het thema winter. Wie thuis handschoenen,
wanten of mutsen of.... heeft die niet meer gebruikt worden mag die zeker
bezorgen om onze verkleedkoffer winter aan te vullen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Na de vakantie werken de kleuters rond thema ziekenhuis. Voor een
knutselwerkje mag iedereen een plastic waterfles van 1 l meebrengen.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie en gezellige feestdagen.
Wij starten het nieuwe jaar zonder thema.
Vooral de basisvaardigheden rond wiskunde en taal worden in de picture gezet.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een deugddoende
vakantie!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

