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Pedagogische studiedag
Woensdag 23 maart is het pedagogische studiedag voor alle juffen en
meesters. Terwijl zij vergaderen, mogen jullie thuis een ganse voormiddag in
het zonnetje spelen!

Een vastenperiode vol solidariteit
De laatste weken gaat er een stroom van solidariteit door ons land. We voelen
dat iedereen meeleeft met de mensen uit Oekraïne die momenteel in angst
leven of hun land en thuis moeten ontvluchten voor de oorlog.
Ook in de Antoniusschool voelen we de nood om iets te betekenen, we willen
iets doen, al is het maar iets kleins…
In onze gemeente Zoersel worden sinds kort al vluchtelingen uit Oekraïne
opgevangen. In residentie Ter Dorpe wonen al enkele gezinnen en het oude
politiekantoor wordt momenteel klaargemaakt om mensen te ontvangen. Onze
kleuters en leerlingen maken op dit moment al kaartjes en versieringen om hen
welkom te heten en zullen hen plezieren met een momentje van zang en dans.
Tijdens de vastenperiode doen zowel de kleuters als de kinderen van de lagere
school een sponsortocht om centen te verzamelen voor enkele organisaties die
onze steun goed kunnen gebruiken.
In de kleuterschool gaan ze dit jaar stappen voor een kleuterschooltje in
Limbourg, een dorpje in de provincie Luik, waar afgelopen zomer de hele school
vernield werd door de zware overstromingen. Er is momenteel nog steeds een
grote vraag naar knutselgerief, boetseerklei, schrijfgerief, drinkflessen,
schriften,… Met de opbrengst van de sponsortocht willen we bovenstaande
spullen voor hen aankopen. Onze contactpersonen gaan deze spullen daar
begin april overhandigen.
In de lagere school steunen we het project van Broederlijk Delen. Colombianen
op het platteland willen in vrede leven en genieten van de opbrengst van hun
grond. Maar dat wordt hen moeilijk gemaakt. Grootschalige mijnbouw bedreigt
vele gemeenschappen en hun leefomgeving. Tijdens de campagne van 2022
daagt Broederlijk Delen iedereen uit om meer te delen, ook met mensen aan de
andere kant van de planeet. Zo werken we samen aan een duurzame planeet
waarin iedereen mee is.
Zowel in de lagere school als in de kleuterschool worden vandaag de
sponsorkaarten meegegeven. Hopelijk kunnen we jullie solidariteit ook voelen
bij het invullen van de kaarten zodat we voor de paasvakantie deze drie
bovenstaande projecten een extra duwtje in de rug kunnen geven…
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Quiz
We herinneren jullie graag nog eens aan onze leuke quiz van het oudercomité,
ten voordele van onze school.
VRIJDAG 6 MEI 2022
• 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, mogen een mailtje sturen naar ocantoniusschool.quiz@gmail.com.

Lagere school

Verdiend beloond
De voorbije weken werden taarten, wafeltjes,… verkocht door heel wat ijverige
verkopertjes van de Antoniusschool! We verdienden dan ook drie weken op rij
een beloning van het oudercomité. Deze week werd er al heel wat gedanst op
de speelplaats, volgende week mogen we in de stralende zon gaan ‘rollen’ op
de speelplaats en de laatste week voor de vakantie volgt er nog een lekkere
verfrissende traktatie!
Voor de ‘week op wieltjes’ mogen de leerlingen die willen rollend materiaal van
thuis meebrengen zoals steps en rollerskates. De afspraken hierover worden
gemaakt met de leerkrachten in de klas.
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Kleuterschool

Sociale vaardigheden
We sloten het actiepunt 'samen delen, samen spelen' af en kregen van Benny,
Nele en Samira een mooie beloning. Een gouden hart om aan de schoolpoort te
hangen. Dik verdiend door onze kleuters.

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken we rond het thema lente en Pasen. We gaan op zoek
naar het juiste paasei, vullen ons paasmandje adhv opdrachtkaarten, we
kruipen tijdens de dramales uit een ei, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Wij hebben samen met onze kleuters genoten van een hele leuke toffe
papadag. Een dikke merci aan alle papa's die tijd konden vrij maken om er een
leuk feest van te maken. Op 4 mei nodigen wij al onze mama's uit voor een
gezellige mamadag! Meer info volgt nog.
Voor een groot knutselwerk voor het goede doel zijn wij nog op zoek naar
buigzame takken van berk of treurwilg en voor een leuke paasmobiel mag
iedereen een toffe stevige tak gaan zoeken in het bos van ongeveer 30cm.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken we rond thema lente en Pasen. We gaan zaaien, eitjes
waarnemen, koken, en nog veel meer leuke dingen. Als je thuis nog restjes
potgrond of zaadjes hebt liggen dan mag je het mee naar de klas nemen.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Burgemeester Hakkeplak bracht in Italië al een bezoek aan het Colosseum,
Venetië en zag de scheve toren van Pisa.
In Frankrijk beklom hij de Eiffeltoren en was hij in het Louvre onder de indruk
van de Mona Lisa.
Wat wordt zijn volgende bestemming?

Geniet van de lentezon dit weekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

