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3-jarigen

papadag

woensdag 23 maart

alle leerlingen

Pedagogische studiedag

Goed nieuws van het oudercomité
Misschien zijn er nog kinderen die niet de kans hebben gehad om wat lekkers te
verkopen aan de buren, de grootouders, de lieve tantes en nonkels, of zelfs aan
de hele straat. Daarom hebben we de laatste dag om de bestellingen in te
dienen verplaatst naar het einde van het weekend. Zet dus nog even je beste
beentje voor, want hiermee steunen jullie het Oudercomité van Antoontje en de
Antoniusschool en kunnen we leuke activiteiten blijven sponseren zoals
carnaval, cultuur op school, nieuwe boekenpakketten, weerbaarheidstraining,…
en nog veel meer !!
Online bestellingen kunnen tot zondag 13/3/2022 om 22u, papieren
bestellingen moeten ten laatste 14/3/2022 binnen zijn.
Alvast een grote dankjewel aan alle enthousiaste verkopers!

Theunishof
Binnenkort starten de bouwwerken aan het Sint-Teunisplein. De komende
periode zullen we hier wel wat hinder van ondervinden. De bouwonderneming
probeert alles zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze kinderen en start
alvast met duidelijke communicatie in de brief in bijlage.

Lagere school

Drinken in de eetzaal
Nu we de eetzaal opnieuw in gebruik nemen, geven we opnieuw de kans om
door te geven wat de kinderen in de lagere school graag willen drinken. Gelieve
de brief over het drankgebruik in de refter maandag ingevuld mee terug te
geven. Dankjewel alvast!

Nieuws uit 4A
De kinderen van de klas van juf Naomi brengen dinsdagnamiddag een bezoek
aan het administratief centrum van onze gemeente. Ze gaan hier te voet
naartoe. Voor de kinderen van 4B staat deze uitstap later in het schooljaar op
het programma.
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Bedankt aan de papa's die eventjes tijd vrij hebben kunnen maken om iets
leuks in onze klas te komen doen. We vonden het heel tof!
Volgende week werken we rond het thema voertuigen en verkeer. We maken
een kleine wandeling in de schoolomgeving, maken een spannend fietsparcour
op de speelplaats, gaan op zoek naar leuke materialen en voorwerpen om onze
automat nog uitdagender te maken, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Zo fijn dat de coronameter eindelijk op geel staat en we weer kunnen genieten
van onze thema's en uitstappen.
In het thema bouwen brachten wij een bezoekje aan de firma Luyckx. We
konden grote kranen, buldozers en tractors bewonderen.
We kregen zelfs een demonstratie van een grote kraan en mochten even zitten
op de zetel van een echte kraan.... supertof! Een dikke merci ook voor al onze
helpers. Ondertussen hebben wij in onze klas knappe dingen gebouwd en
gewerkt op onze bouwwerf in de klas.
Volgende woensdag vanaf 8.40u nodigen we al onze papa's uit op de papadag.
De dag om de papa's te verwennen.
Maandag mogen alle kleuters een leuke, gekke, grappige foto meebrengen van
zichzelf met hun papa (gewoon fotoformaat 13/10)
en iets typisch van hun papa, van zijn werk, sport, of hobby zodat de kleuters
in de klas over hun papa kunnen vertellen.
Wie thuis nog een oud toetsenbord heeft van de computer...onze kleuters
zouden er heel blij mee zijn!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
We werken volgende week verder rond thema stenen. Bouwen en ook wegen
komt aan bod. Met goed weer trekken we eropuit in de schoolomgeving om
onze zakken te vullen met leuke stenen.
Na de vakantie komt het thema markt aan bod. Dinsdag 19 april maken we in
de voormiddag een uitstap naar de markt van Schilde. Hiervoor zoeken we nog
(groot)ouders om een groepje te begeleiden.
Kan je je vrijmaken hiervoor? Neem dan even contact op met de klasjuf.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Burgemeester Hakkeplak is op wereldreis.
Op dit moment ontdekt hij Italië.
Hoe lang blijft hij daar? Wat is zijn volgende bestemming?
We wachten op een volgende brief.

Buitenspelen is dé boodschap dit weekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

