VRIJDAG 26 AUGUSTUS

NIEUWSBRIEF
ANTONIUSSCHOOL

1 SEPTEMBER KOMT
DICHTERBIJ...
Er werd hard gewerkt de voorbije weken in de
Antoniusschool. De werkmannen herstelden waar
nodig, de poetsvrouwen maakte alles netjes, alle
juffen en meesters zetten hun klasje klaar,...
Enkel de kinderen ontbreken nog! We tellen
samen af naar 1 september....

EEN NIEUWE LOOK!
Zoals jullie kunnen zien, heeft onze nieuwsbrief
een nieuwe look gekregen. Om de nieuwsbrief
digitaal naar iedereen te versturen, werken we nu
ook met een nieuw administratief programma.
Het is dus mogelijk dat er hier en daar nog
enkele foutjes gebeuren bij het verzenden.
Aarzel niet om in dat geval contact op te nemen
met het secretariaat.

OPENDEURAVOND
Bij de start van elk schooljaar is het toch even spannend om
te ontdekken bij welke juf of meester je zal zitten, welke
vrienden je zullen vergezellen en hoe je klas eruit gaat zien.
Dinsdag 30 augustus krijg je een antwoord op al deze vragen.
Om alles rustig te laten verlopen, organiseren we de
opendeuravond in tijdsblokken:
tussen 17.30u en 18.15u komen de kleuters met een even
klasnummer
tussen 18.15u en 19.00u komen de kleuters met een
oneven klasnummer
tussen 18.15u en 19.00u komen de kinderen van de lagere
school met een even klasnummer
tussen 19.00u en 19.45u komen de kinderen van de lagere
school met een oneven klasnummer
Dinsdagmiddag sturen we jullie via mail de klaslijsten toe.
Daarop kan je je klasnummer terugvinden en dan weet je
wanneer je naar school moet komen.

INFOMOMENTEN
In het begin van het schooljaar maakt de juf of meester tijd vrij voor alle ouders om de klas- en
schoolwerking te duiden. Je kan dan kennismaken met de klasleerkracht, een kijkje nemen in de
klas en de afspraken leren kennen. Alle infomomenten starten om 19.30u.
We zetten hieronder nog eens even alle momenten op een rijtje.
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