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Facultatieve verlofdag
Vorige week sloop er een klein foutje in de nieuwsbrief. Onze facultatieve
verlofdag vindt plaats op vrijdag 4 februari en niet op vrijdag 4 januari zoals we
schreven. We duimen die dag voor een stralend zonnetje, zodat iedereen zijn
batterijen nog eens goed kan opladen.

Inschrijving van broers en zussen
Vanaf 1 februari tot en met 28 februari geldt de voorrangsregel om kleuters in
te schrijven waarvan er al broers en zussen op onze school zitten. In
coronatijden kan deze inschrijving jammer genoeg niet op school plaatsvinden.
Om een kleuter die al een broertje of zusje op school heeft in te schrijven,
mailen jullie best naar directie@antoontje.be. Wij beantwoorden jullie mail om
verdere concrete afspraken te maken.

Infovoormiddag nieuwe kleuters
Op zaterdag 12 februari verwelkomen wij alle geïnteresseerde ouders van
mogelijke nieuwe kleuters in onze kleuterschool om een kijkje te komen
nemen. We leiden iedereen coronaproof rond en geven de ouders de
mogelijkheid om vragen te stellen aan onze kleuterjuffen. Omwille van de
geldende maatregelen is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven via
directie@antoontje.be. Kennen jullie nog ouders die interesse hebben in onze
kleuterschool? Breng hen gerust op de hoogte!

Luizenalarm
De kriebelbeestjes en de coronabeestjes zijn jammer genoeg samen een
feestje aan het organiseren op onze school. Kijken jullie de hoofdjes van jullie
kinderen nog eens grondig na? Meer info, tips en tricks vind je in de folder in
bijlage.
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Lagere school

Rapporten
Vandaag ontvangen de kinderen in de lagere school hun winterrapport. Ook al
deed iedereen zijn uiterste best, misschien geeft dit rapport niet altijd een
correcte weergave van de mogelijkheden van uw kind. Door vele afwezigheden,
quarantaines,… werden lessen en toetsen uitgesteld of op een andere manier
gemaakt of gegeven. Houden jullie daar rekening mee bij het bekijken van de
resultaten?
In het zesde leerjaar tonen de kinderen dit winterrapport bij de inschrijving in
hun nieuwe school. Na de quarantaineperiode van vorige week in 6A en 6B
willen we daarom wat extra tijd nemen om een realistische weergave te maken
van hun kunnen. Het rapport van het zesde leerjaar zal daarom uitzonderlijk
binnen 14 dagen worden meegegeven.

Kangoeroewedstrijd
‘Kangoeroe’ is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd. Wereldwijd
nemen meer dan 6 miljoen leerlingen deel. Sinds 2009 organiseert de Vlaamse
Wiskunde Olympiade vzw in Vlaanderen de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks
meer dan 75000 inschrijvingen!
Je hoeft echt geen wiskundeknobbel te hebben om deel te nemen aan de
wedstrijd. De enige vereiste is dat je ‘graag’ rekent en uitgedaagd wil worden
met een aantal vraagstukjes. Deelnemen kost slechts 2,5 euro.
De wedstrijd vindt plaats op school op donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart
2022. De werkjes worden verbeterd door een jury van de Vlaamse Wiskunde
Olympiade. De voorbije jaren vielen ook bij ons op school vele kinderen in de
prijzen.
Alle kinderen van de lagere school die willen, kunnen deelnemen. Er is zowel de
editie Wombat (1ste en 2de leerjaar), de editie Springmuis (3de en 4de leerjaar)
als de editie Koala (5de en 6de leerjaar).
Begint het al te kriebelen? Heb je zin om mee te doen? We waren de uiterste
inschrijvingsdatum in alle drukte even uit het oog verloren. Geef daarom ten
laatste maandag 31 januari je naam door aan je klasleerkracht en bezorg
haar/hem ook 2,5 euro. Voor je officiële inschrijving wordt dan gezorgd.
Wie wil kan al eens een kijkje gaan nemen op de website www.kangoeroe.org.
Je vindt daar naast de nodige info ook een heleboel voorbeeldvragen om te
oefenen.

Fietsvaardigheden
Op 7 en 8 februari werken de leerlingen van de tweede en derde graad aan hun
fietsvaardigheden.
Iedereen brengt deze dag zijn fiets, fluo en eventueel een fietshelm mee.
Wij oefenen de verkeersborden in, leren fietsen in groep, voorrang verlenen,...
Ook worden de fietsen deze dag nagekeken. Dus, werkt je licht niet of gaan de
remmen wat stroef, dan kan je deze de komende week nog laten nakijken door
papa of mama.
Wie fietst er wanneer?
maandag 7 februari: 6A, 3B, 4A en 5B
dinsdag 8 februari: 6B, 3A, 4B en 5B
Wij zijn niet bang van de koude en een beetje regen dus voorzie lekker warme
kledij.
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Online les
De laatste dagen combineerden onze leerkrachten online lessen met fysiek
lesgeven in de klas. We wisten dat dat niet eenvoudig ging zijn, maar botsen
toch op heel wat probleempjes. Vandaar dat we op zoek gaan naar
oplossingen en afspraken om het werken voor iedereen te vergemakkelijken.
•
In eerste instantie proberen we zorgleerkrachten of leerkrachten in
quarantaine thuis in te schakelen om de kinderen te begeleiden in
online lesmomenten.
•
Wanneer dit niet mogelijk is, krijgen de leerlingen thuis de kans om de
klassikale les mee te volgen. Hierbij maken we wel de volgende
afspraken:
→ De klasleerkracht zet bij de start van de les alle microfoons uit.
Deze worden niet door de kinderen terug ingeschakeld. De
kinderen thuis kunnen het lesgebeuren niet onderbreken. Ze
kunnen wel mee de instructie van de leerkracht volgen.
→ Er wordt geen gebruik gemaakt van de chatfunctie. Niet om
vragen te stellen en al zeker niet om andere dingen naar
elkaar te versturen.
→ Op het einde van de les schakelt de juf of meester de
microfoons terug even in en hebben de kinderen nog de kans
om een vraag over de les te stellen. Nadien wordt de les voor
iedereen afgesloten.
→ Wanneer leerlingen zich niet aan deze afspraken kunnen
houden, zal hen de toegang tot de les ontzegd worden.
•
Wanneer de organisatie op school teveel belemmerd wordt door
afwezige leerkrachten, gaan we soms ook de online lessen moeten
laten wegvallen. De leerlingen zullen wel altijd taken krijgen die ze
thuis zelfstandig kunnen uitvoeren.
Omdat we soms aan leerlingen uit verschillende klassen online lesgeven, is het
niet langer mogelijk om via Bingel te werken. Alle leerkrachten zullen dus
vanaf maandag een uitnodiging voor een Microsoft Teams vergadering sturen
naar het mailadres van de kinderen. Voor het beste resultaat download u best
vooraf de app van Microsoft Teams op uw computer.
U bereikt de mailbox van uw zoon of dochter door in te loggen via office 365
met het persoonlijk mailadres en wachtwoord van de school.
Dankjewel om zo bereidwillig mee te werken! Weet dat je ook altijd bij ons
terecht kan bij vragen!
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Omdat er wel wat afwezigen zijn geweest, hebben we deze week nog even
verder gewerkt rond ons thema 'Jules is jarig'. Volgende week starten we dan
met het thema 'ziek zijn'. We verwelkomen dan ook twee nieuwe vriendjes in
onze klas.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
De week rond zintuigen was een succes. Kleuters konden naar hartelust
experimenteren en genieten, echt leuk om te zien. Doordat de groep kleiner
was, hebben we ook veel spelletjes kunnen spelen en kunnen observeren.
Volgende week werken we rond het thema gevoelens. Een heel actueel thema,
zeker in deze coronatijd. We leren kleuters over gevoelens praten, zich inleven
in de andere kleuters, opkomen voor zichzelf op de juiste manier, hulp durven
vragen, conflicten oplossen en sorry zeggen. Kleuters moeten zich goed voelen
om te kunnen groeien en hun talenten te kunnen ontwikkelen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De 4-jarige kleuters werken de volgende twee weken rond het thema
‘Vikingen’.
Wie zijn die stoere vikingen, waar wonen ze, hoe leven ze? We komen het
allemaal te weten.
Als je thuis een boekje, puzzel, verkleedkleding… hebt rond dit thema mag je
dit op maandag meegeven. Graag alles voorzien van een naam zodat er niets
verloren gaat.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Slons en Spons vertellen nog enkele weetjes over de ruimte en maken zich
klaar voor hun terugkeer naar de planeet Ally- O.

Fijn weekend allemaal!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

