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Nieuwsbrief

Basisschool

Dag!
Het is zover
Daar sta je dan
Klaar om uit te vliegen
De wereld aan je voeten
Kansen voor het grijpen
Mensen te ontmoeten
En of je links of rechts afslaat
Fladdert, vliegt of graag wil dansen
Volg de weg die bij je past
Creëer je eigen mooie kansen
Want jij bent jij
Met jouw talent
Ik heb gezien
Hoe mooi jij bent
Je bent uniek en heel speciaal
Een prachtig kind
Met een verhaal
Jij hebt de wereld iets te geven
Laat je zien, groei en ontdek
Geniet zonder mate van het leven
Ik laat je los
Ik laat je gaan
Want ik geloof en ik vertrouw
Dat jij je weg gaat vinden
Echt
Ik geloof in jou

Schoolrekeningen
Deze week werden de laatste schoolrekeningen van dit schooljaar voor het
eerst verstuurd via ons nieuw administratief programma. Indien jullie toch nog
vragen of bemerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren
gedurende de eerste week van de vakantie.

Opendeur schooljaar 2022-2023
Voor diegenen die al een beetje uitkijken naar het nieuwe schooljaar, hebben
we alvast goed nieuws. Op dinsdag 30 augustus mogen jullie tussen 17.30u en
19.30u een kijkje komen nemen bij jullie nieuwe juf of meester. Omdat het
werken in tijdsloten de voorbije jaren positief werd geëvalueerd door zowel
ouders, kinderen als leerkrachten, zullen we die avond opnieuw zo organiseren.
Meer nieuws volgt via mail in de tweede helft van augustus…
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Infomomenten
Hieronder vind je nogmaals de data van de infodagen die bij de start van het
nieuwe schooljaar in elke leeftijdsgroep en leerjaar georganiseerd worden.
Leerkrachten geven dan inzage in hun werking in de klas. Op die manier kan
elke ouder zien welke uitdagingen en prettige vooruitzichten hun kind in het
nieuwe jaar kan verwachten. Alle infoavonden starten om 19.30u.

Lagere school
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Verloren voorwerpen
Aza uit 3B is vorige donderdag haar jeansvest kwijtgeraakt. Kijken jullie even
mee uit?

Dag juf Ann, dag juf Christel!
Vandaag vierden we feest op school. Juf Ann en juf Christel trekken na een
lange carrière in de Antoniusschool de poort achter zich dicht en mogen gaan
genieten van hun welverdiend pensioen. We willen hen via deze weg nog eens
extra bedanken voor hun enorme inzet de voorbije jaren en wensen hen veel
geluk in de volgende fase van hun leventje!

Onthoud deze vakantie: niks moet, niksen mag!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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