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NIEUWSBRIEF
ANTONIUSSCHOOL

BASISSCHOOL
WE ZIJN GESTART!
De kop is er af! Onder een stralende zon stapten gisterenmorgen meer
dan 400 leerlingen de Antoniusschool of Antoontje binnen. Soms nog
wat onzeker, hier en daar een kleine traan, maar toch zagen we vooral
heel veel stralende snoetjes binnenwandelen onder onze wit-gele boog.
We maken er samen een fantastisch jaar van!

LEERLINGENFICHE
Jullie kregen via de juf of meester van jullie kind(eren) een
fiche mee met leerlinggegevens. Omdat we met een nieuw
administratief programma werken op school is het mogelijk
dat er hier en daar bij het overzetten van gegevens fouten
zijn gebeurd. Mogen we daarom vragen deze leerlingenfiche
zorgvuldig na te kijken, indien nodig te verbeteren en zo snel
mogelijk terug mee te geven met uw zoon of dochter? Alvast
bedankt voor jullie medewerking!

MEDISCH ATTEST
Indien jullie zoon of dochter medicatie op school moet nemen, hebben wij een medisch attest van
een arts nodig. De lege attesten die jullie meekregen, kunnen hiervoor gebruikt worden in de loop
van het schooljaar.

TRAKTATIES OP SCHOOL
We zien ze graag komen, onze jarigen op school. We maken dan tijd voor een
feestje in de klas en sommige kinderen geven dan iets lekkers mee om in de
klas mee te trakteren. Na enkele woelige coronajaren zetten we de afspraken
over deze traktaties nog eens even op een rijtje:
Wat mag wel?
een grote cake of kleine cakejes versierd met enkele snoepjes
fruit, yoghurt, pudding, donuts, ijsjes
Wat mag niet?
zakken snoep
chocolade
chips
Houden jullie rekening met deze afspraken?

DRANKJE IN DE REFTER
Vanaf dit schooljaar kunnen de kinderen in de eetzaal dagelijks hun drankje kiezen. Er is keuze tussen
water met gas, plat water en melk. Wanneer kinderen een bepaalde keuze niet mogen maken (vb.
omwille van een lactose-intolerantie) gelieve dan de klasleerkracht op de hoogte te brengen.

LAGERE SCHOOL
BACK TO GYM

KLEUTERSCHOOL
WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK?
2,5-jarigen

Volgende week werken wij nog verder rond het thema 'ik ga naar school'. We gaan
op verkenning in de school, gaan boekentassen sorteren, doen een kleurenspel,
bewegen er op los met onze boekentas, ...

3-jarigen

Volgende week gaan we verder op ontdekking in ons klasje en leren we onze

vriendjes beter kennen. We spelen spelletjes, schilderen, turnen met meester Gert,
genieten van verhaaltjes en zingen liedjes met Cezar, onze gekke kikker!

4-jarigen

Wij zijn goed gestart!

Volgende week leren we onze klaspop ‘pompom’ nog beter kennen en beginnen we
aan onze eerste knutselwerkjes.

5-jarigen

Volgende week staat” vakantie” nog een beetje in de picture.
We gaan aan de slag met het boek” Herman op vakantie”.

Alle kleuters krijgen een eerste opdracht aan het eilandenbord.
Kunnen jullie zorgen voor een zakje met turnpantoffels?

FIJN WEEKEND VOOR IEDEREEN!
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