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Wonder van het leven

woensdag 23 maart

alle leerlingen

Pedagogische studiedag

Eetzaal
Na het wegvallen van de mondmaskerplicht voor onze lagere schoolkinderen,
willen we na de vakantie nog een stapje in de goede richting zetten. Vanaf
maandag 7 maart eten alle leerlingen ’s middags terug in de eetzaal. Ze
kunnen daar water, melk of thee drinken. De kinderen zullen per klasgroep
samenzitten.

Helm op, fluo top!
Tijdens de voorbije donkere maanden zagen we dagelijks heel veel ‘fluo’ langs
onze schoolpoorten passeren. De actie ‘Helm op, fluo top!’ was duidelijk een
groot succes. Een dikke proficiat aan iedereen die stickertjes verzamelde op zijn
of haar spaarkaart!!!!
Vandaag ronden we de actie af. Iedereen krijgt zijn spaarkaart mee naar huis.
Surf zeker even naar www.helmopfluotop.be/wedstrijd om kans te maken op
mooie prijzen. Ook met de klasposter kunnen jullie nog leuke dingen winnen,
dus spoor de meester of juf zeker aan om mee te doen!

Een daverend applaus…
We hopen dat ze het horen, want we geven een welgemeend en daverend
applaus voor ons oudercomité. Ze verwenden al onze leerlingen in de
kleuterschool en in de lagere school met carnaval met iets lekkers én ze
zorgden er mee voor dat al onze kleuters vandaag konden genieten van een
voorstelling van poppentheater Propop. Dankjewel oudercomité!

Inschrijvingen
Ken je nog ouders die op zoek zijn naar een fijne school voor hun zoon of
dochter? Vanaf 7 maart starten onze inschrijvingen voor de kleuterschool voor
kinderen van geboortejaar 2020. Ook kinderen van een ander geboortejaar zijn
uiteraard welkom. Wie interesse heeft, mag gerust een mailtje sturen naar
directie@antoontje.be.

Nieuws uit de bib
De bibliotheek van Zoersel organiseert in het kader van de jeugdboekenweek
een verteltheater op zondag 13 maart. Heb je interesse? Surf dan gauw naar

https://zoersel.bibliotheek.be/agenda/verteltheater-krak-de-krokowil
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Antoon speelt graag groener!
Er wordt héél fijn gespeeld met de realisaties van onze vorige klusdag. Het
wordt dus tijd om nieuwe plannen te smeden voor de vergroening van onze
speelplaatsen.
Neem snel jullie agenda en save the date voor de tweede klusdag van de
Antoniusschool en Antoontje: zaterdag 23 april 2022!

Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Na de vakantie werken we rond het thema papa. Je mag een foto samen met
papa meebrengen die we mogen gebruiken voor ons knutselwerkje. Als er
papa's zijn die een leuk beroep of hobby hebben, die graag eens een verhaal
komen voorlezen of gewoon iets heel graag doen en dit eens samen met onze
vriendjes willen doen mogen dit even mailen
naar Lisa.Peeters@antoniusschool.be dan spreken we een momentje af
wanneer dit past.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na de vakantie starten wij met het thema bouwen. We brengen op woensdag
een bezoekje aan de firma Luyckx waar wij de grote kranen, buldozers en
tractors kunnen bewonderen. Dat is een hele belevenis en zeker wanneer we
ook eens in een echte kraan mogen zitten...
In onze klas maken we een bouwwerf van onze zandtafel, we timmeren, vijzen
en schroeven, experimenteren in onze steentjesbak en maken autosporen in de
verf.
We bouwen met grote en kleine blokken volgens een plan en maken een tof
cadeau voor......( sssstt🙊 de tofste papa)
Wie thuis nog bakstenen of ander stenen heeft mag die zeker meegeven naar
school...zo kunnen we echt gaan bouwen....
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Na de vakantie werken we rond stenen. We vertrekken vanuit het boek ‘Max en
de toverstenen’.
Heb je thuis leuke of speciale stenen? Je mag je er enkele meebrengen om te
laten zien aan de juf en de vriendjes.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Na de vakantie zullen we veel te weten komen over andere landen.
Benieuwd wie met ons mee gaat op wereldreis.

De zon is alvast van de partij bij de start van de vakantie!
Geniet ervan!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

