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Vastenacties
Dat onze kinderen goede verkopers zijn, hebben we met de verkoop van de
lekkerbekpakketten al kunnen merken, maar dat zij ook zo ijverig op zoek
zouden gaan naar sponsors voor onze vrienden uit Colombia, Oekraïne en het
zuiden van ons land deed ons weeral vol verstomming staan. Het record van
vorig jaar werd alweer gebroken. Kleuters en lagereschoolkinderen zorgden
samen voor het knappe bedrag van 5622 euro. Proficiat aan iedereen !

Antoon speelt graag groener!
Onze volgende klusdag staat uiteraard al in jullie agenda genoteerd: zaterdag
23 april 2022! We duimen voor beter weer dan vandaag…
Heb je zin om mee te komen klussen? Wil je de harde werkers verrassen met
iets lekkers? Geef dan snel een seintje via gineke.vanelsen@antoniusschool.be.
Alvast héél erg bedankt!

Lagere school

Donderdag veggiedag
Ook in onze school namen we gisteren deel aan de actie ‘Donderdag,
veggiedag’. De leerlingen van het tweede leerjaar verwenden alle kinderen met
overheerlijke ‘veggiespreads’ op toastjes. In de brief die na de actie
meegegeven werd, kunt u een directe link vinden naar het filmpje dat in de
klassen werd vertoond. Bent u op zoek naar bijkomende inspiratie voor
vegetarische spreads en gerechten? Bezoek dan zeker eens de website
van EVA vzw.
Namens Jong Lokaal Kabaal
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Voetgangersexamen 4de leerjaar
De week van 25 april en de week van 2 mei wordt er in de lagere school extra
aandacht besteed aan de verkeerslessen.
Het vierde leerjaar heeft op woensdag,4 mei het fiets- en
voetgangersexamen. Het fietsexamen wordt afgenomen door de turnjuf, maar
voor het voetgangersexamen worden ouders gezocht die zich vrij kunnen
maken om de kinderen te observeren.
De klasleerkrachten hebben het parcours met de kinderen ondertussen al een
keertje afgelegd en ze hebben al de nodige informatie meegekregen. Het
inschrijvingsstrookje kan je na de vakantie terug bezorgen of je mag tijdens de
vakantie gerust mailen naar juf Naomi of meester Johan.

Data vormsel en eerste communie 2023
Mensen vragen ons al ruim op tijd naar de juiste data voor het vormsel en de
eerste communie in 2023. We geven deze met plezier hier mee:
•
Vormsel: zaterdag 22 april 2023
•
Eerste communie: zaterdag 6 mei 2023

Mooi nieuws uit Crealand…
Wij staan keer op keer versteld van de mooie creaties uit de muzische
(buiten)klas… Jullie ook?
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
We verwelkomen een 8-tal nieuwe kleuters in ons klasje 2K2!
Bij juf Lisa zijn er nog heel wat verjaardagen gepland. Het gaat een feestelijke
week worden waarin we rond verschillende gevoelens/emoties gaan werken.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Na de vakantie werken wij rond het thema lente, bloemen, zaaien.
We gaan bloemen schilderen met geurverf, een lentekroon knutselen, zaadjes
zaaien, een leuk telspel rond bloemen doen.....
Donderdag trekken we naar het park van Halle, waar we een lentewandeling
gaan maken.
Het wordt weer een leuke week.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Na de vakantie starten we meteen met een leuke uitstap naar de markt in
Schilde.
Het gemeentebusje brengt ons ernaartoe.
De rest van de week gaan we verkopen in onze eigen kraampjes in de klas. Het
belooft weer een boeiende week te worden!
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Na de vakantie krijgen wij bezoek van Dapper en Sapper.
Zij vragen onze hulp met het oplossen van een probleem.
In ruil leren ze ons alles over ridders en kastelen.

Fijne vakantie!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

