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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!

Quiz oudercomité
Helaas moeten we als school en oudercomité ook rekening houden met de
coronacijfers en zal de quiz uitgesteld worden naar een latere datum. We
proberen om een zomerse editie te realiseren in mei of juni, jullie worden zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe datum!
Ploegen die problemen ondervinden met het nieuwe voorstel, kunnen dan
contact opnemen.

Oudercontacten
Vandaag worden de brieven voor de oudercontacten meegegeven. Deze
individuele gesprekken met de klasleerkrachten zullen gezien de huidige
maatregelen volledig digitaal verlopen. Is het mogelijk uw keuze zo ruim
mogelijk aan te duiden en de brieven ten laatste woensdag ingevuld mee te
geven met uw zoon/dochter? Alvast bedankt!

Lagere school

Mondmaskers
De laatste dagen komen er ’s morgens héél wat kinderen naar een
mondmasker vragen omdat ze er vergeten zijn thuis. Kijken jullie dit zeker nog
eens na en stoppen we allemaal een tasje met de nodige reservemaskers in
onze boekentas? Alvast bedankt!
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Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar
Maandag 7 februari plannen we het medisch onderzoek voor de kinderen van
1A. U mag die dag het boekje van Kind en Gezin meegeven met zoon of
dochter.

Meer nieuws uit het 1ste leerjaar
Wij werken momenteel rond het thema : Wat een dag!
De leerlingen mogen op vrijdag 11 februari een pop of knuffel meebrengen en
eventueel een dokterstas.

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 dit weekend nog laten nakijken door papa
of mama.
Wie fietst er wanneer?
maandag 7 februari: 6A, 3B, 4A en 5A
dinsdag 8 februari: 6B, 3A, 4B en 5B
Wij zijn niet bang van de koude en een beetje regen dus voorzie lekker warme
kledij.

Kleuterschool

Verloren voorwerp
Deze sleutel werd vorige donderdag, 27 januari, gevonden op de speelplaats
van onze kleuterschool. Indien iemand van jullie hem mist, neem dan gerust
contact op met de school.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema dozen. Wij zijn nog op zoek naar
verschillende dozen (groot, klein of één waar de kindjes in kunnen zodat we er
een huisje van kunnen maken). Ook leren we verschillende begrippen als op,
onder, naast, open,...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Door corona moeten wij steeds opnieuw leuke uitstappen annuleren. Volgende
week hadden wij een bezoek aan de kapper gepland, maar ook dit moesten wij
spijtig genoeg annuleren.
Toch gaan wij er volgende week een heel toffe week van maken. Het thema
blijft de kapper. We maken een leuke kappershoek in onze klas, onze poppen
krijgen nieuwe kapsels en ook onze kleuters gaan in de loop van de week met
een origineel creatief kapseltje naar huis komen…
Wie thuis nog grappige attributen heeft voor onze leuke kapsels mag die zeker
meegeven: paddenstoeltjes, pluimen, vogeltjes, strikjes, lintjes, nepbloemen,…
We willen ook graag onze zintuigen prikkelen met verschillende geurtjes,
daarom verzamelen we ook lege busjes van shampoo. Zachte haarborstels en
haardrogers ( kleintjes die stuk zijn) zijn ook leuk voor ons kapsalon!
Natuurlijk gaan we in dit thema ook aandacht schenken voor het aanleren van
de kniptechniek (niet voor onze haren natuurlijk). Het hanteren van de
schaartjes en confetti knippen en voor zij die het al een beetje onder de knie
hebben, wordt het knippen op een lijn, zo krijgen we mooie repels om slingers
te maken voor onze klas.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken en spelen we verder rond het thema ‘Vikingen’. We
maken een helm en een schild en op het einde van de week bouwen we een
heus vikingfeestje. Vrijdag mag elke kleuter iets lekkers meebrengen. (Een 10uurtje hoef je die dag niet extra mee te geven.)
Dit kan zijn: kaasjes, worstjes, worteltjes, komkommer, tomaatjes,…
We kijken ernaar uit! Het belooft weer leuk te worden.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week leggen wij onze focus op de basisvaardigheden.
Via spelletjes proberen wij aan ieders behoefte tegemoet te komen.

Profiteer van een extra lang weekend door veel te spelen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

