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Aangepaste coronamaatregelen
Nu in de samenleving de coronamaatregelen versoepelen, volgen we ook in het
onderwijs. Vanaf zaterdag 19 februari schakelen we op school naar fase oranje
van de onderwijsbarometer. De grootste verandering is wellicht het wegvallen
van de mondmaskerplicht voor alle leerlingen van de lagere school. Wij zijn dus
heel blij dat we vanaf maandag opnieuw al die lachende snoetjes gaan kunnen
bewonderen.

Lekkerbekkenfestijn van ons oudercomité
De eerste wafeltje en taarten werden al besteld, waarvoor dank! In bijlage
kunnen jullie de begeleidende brief vinden die vorige week per ongeluk in alle
drukte vergeten werd.
Bestellen kan tot en met 10 maart via strover.azurewebsites.net of via het
bestelformulier. Voor praktische vragen ivm de Lekkberbekken mag je altijd
mailen naar ocantoniusschool@gmail.com

Quiz van ons oudercomité
We hebben een nieuwe datum gevonden voor de zomerse editie van onze
schoolquiz. Noteer alvast vrijdag 06 mei in jullie agenda!
Een kleine opheldering:
•
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’.
Ploegen die zich al hebben ingeschreven en spijtig genoeg toch niet kunnen
deelnemen, moeten een mailtje sturen naar ocantoniusschool.quiz@gmail.com.
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Carnaval
Woensdag 23 februari vieren we carnaval in de kleuterschool én de lagere
school. Het oudercomité van onze school trakteert met iets lekkers als
tussendoortje, dus fruit of koeken moeten we die dag niet meebrengen. Ook
onze boekentas blijft thuis, want we vieren de ganse voormiddag feest in de
klas.
We mogen ons knotsgek verkleden, maar wapens, maskers, confetti en
serpentines horen niet thuis op school. Dat hebben we niet nodig om plezier te
maken.
In de kleuterschool zorgen we voor gemakkelijke kledij bij het toiletbezoek en
in de lagere school letten we er dan weer op dat we op een veilige manier van
en naar school kunnen fietsen. Zorg ook voor een warme jas of voldoende
kledij onderaan voor buiten.

Lagere school

Technopolis
Op vrijdag, 25 februari trekt onze derde graad richting Mechelen. Ze brengen
die dag een bezoek aan Technopolis, hét ‘doe-centrum’ voor wetenschap en
technologie. Zij maken hun klasbezoek compleet met de tijdelijke
tentoonstelling van Insectopia. In het bos achter Technopolis kunnen zij 32
gigantische sculpturen van insecten tot wel 5 meter groot gaan spotten.
Ze vertrekken ’s morgens om 8.40 uur en hopen rond 15.30 uur weer terug op
school te zijn. ’s Middags eten ze hun boterhammetjes op in de cafetaria van
Technopolis. De kinderen krijgen daar ook een drankje aangeboden.
Wat nemen ze mee?
•
een picknick
•
een gezond tussendoortje of koek
•
een drankje zonder prik

Dankjewel oudercomité!
We hebben er even moeten op wachten, maar deze week kwamen er prachtige
boekenpakketten aan van onze nieuwe taalmethode Talent. Dankzij de gulle
bijdrage van het oudercomité konden we per klas van de lagere school de
boekjes van de Talentbib aankopen. Een GROTE dankjewel is hier wel op zijn
plaats!

3

Kleuterschool

Theater in de kleuterschool
Vrijdag 25/02 komt Theater Propop naar de kleuterschool. De kleuters kunnen
dan genieten van de voorstelling ‘Poot voor poot’. Een grote dankjewel aan ons
oudercomité om dit mogelijk te maken!

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema carnaval. We doen eens lekker gek
en gaan volledig uit de bol. We hebben ook heel wat verjaardagen te vieren.
Het gaat één groot feest worden! Op woensdag komen Mil en Mathis al even in
ons klasje spelen met de doemeedag.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na het musiceren gaan we ons amuseren en maken we er een knotsgekke
carnavalsweek van!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week maken we er een 'GEKKE WEEK' van!
•

Op maandag 21 februari is het 'gekke schoenen/sokkendag'. Versier je
eigen schoenen, doe 2 verschillende sokken of schoenen aan,..

•

Op dinsdag 22 februari is het 'gekke harendag!' Doe maar iets zot met
je haar, hoe gekker hoe liever!

•

Op woensdag 23 maart is het Carnaval en mag je je verkleden in
eender wat: prinses, Mega Mindy, clown , indiaan, … we zijn benieuwd!

•

Op donderdag 24 februari is het 'gekke andersom dag '. Doe maar
eens lekker gek met je kleren: binnenste buiten, achterste voren, sjaal
als riem, sokken over je broek,....

•

Op vrijdag 25 februari is het 'fluodag'. Haal je vrolijkste fluo-outfit of
accessoires uit de kast en kom zo naar school.

Jullie horen het al ... het wordt een knotsgekke week!
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week oefenen we acts in het circus en zorgen we dat alles in orde is
voor een echte show.
Vrijdag kunnen we uitzonderlijk nog eens gaan zwemmen.
We vertrekken om 13u00.
Iedereen brengt een zwemzak mee met: zwempak en grote en kleine
handdoek.
De voorraad zakdoekjes is bijna op.
Mogen we vragen om nog eens een doos met je kleuter mee te geven?

We duimen samen dat de wind snel gaat liggen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

