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 KRIEBELBEESTJES... 

De kleine kriebelbeestjes in de haren zijn er vroeg bij dit
schooljaar!  In verschillende klassen werden al luizen
gesignaleerd. Mogen wij jullie vragen om thuis alle hoofdjes
zorgvuldig te controleren op luizen en neten? In de folder in
bijlage lees je meer informatie. Alleen SAMEN krijgen we die
lastige beestjes klein! 

BASISSCHOOL 

 EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

1ste communie op 6 mei 2023
vormstel op 22 april 2023

We krijgen al enkele keren de vraag op school wanneer de eerste communie en het
vormsel plaatsvindt. Via onze parochie, Sint-Antonius Abt kregen we onderstaande
informatie:

Voor wie graag meer informatie heeft, worden er info-avonden georganiseerd door de
parochie. De kinderen van het 2de en 6de leerjaar krijgen hiervoor nog een brief mee. 

 DATA OM TE ONTHOUDEN 



 KALENDER 

De kalender op onze website is volledig aangevuld en up to
date gemaakt. Je kan dus voor belangrijke klas- of
schoolactiviteiten daar een kijkje gaan nemen.
Intussen heeft onze nieuwe ICT-coördinator meester Dirk ook
de foto's van de verschillende klassen aangepast. Ga gerust
eens piepen: www.antoontje.be. 

 GEVONDEN

Deze sleutel werd gevonden in de kleuterschool. Iemand die
hem mist? Spreek gerust onze kleuterjuffen aan! 

LAGERE SCHOOL 

BLOTE VOETJES IN HET 1STE
LEERJAAR 
Op dinsdag 13 september gaan de jongens en meisjes van het
eerste leerjaar genieten van het blotevoetenpad in Malle. Ze
dragen die dag speelkleren en brengen een rugzak mee gevuld
met een brooddoos, een fruitje, een koek en voldoende
drinken. De leerlingen kregen hiervoor een brief mee van de
juffen.

CREALAND OUTDOOR 

Maandag, 12 september vertrekken alle zesdeklassers rond
half 12 met de bus richting Loenhout. Op het
tentoonstellingsterrein van Corso Loenhout krijgen we de
gelegenheid om meer dan 30 gigantische praalwagens van de
bloemenstoet in alle glorie van dichtbij te bewonderen.
Bovendien zullen 5 enthousiaste gidsen hen vakkundig
rondleiden en meenemen in het verhaal van maquettes,
buurtschappen, optocht wagenbouw en meer dan 4 miljoen
dahlia’s.
Na dit indrukwekkend en kleurrijk schouwspel worden ze
verrast met een muzikaal optreden. 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

LAAT DE REGEN GEEN SPELBREKER ZIJN
DIT WEEKEND! 

  

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij rond het thema 'knuffels'. Wie thuis een knuffel heeft die
mag komen logeren in onze klas, mag deze maandag meenemen. Voorzie wel
duidelijk de naam van je kindje op de knuffel. We maken van ons ballenbad een
knuffelbad, we gaan leren zorgen voor onze knuffel, .. . 

3-jarigen
Volgende week gaan we er echt wel invliegen met ons thema handjes. Wat kunnen
we allemaal met onze handjes doen.... . . . .???
Gekke grappige vingerspelletjes, een voelslang maken, schilderen, tekenen,
stempelen, schrijfdans, massages geven, kriebelen..
en nog zoveel meer!

4-jarigen
Volgende week werken wij rond thema Elmer. We zetten in op vriendschap, anders
zijn en kleuren. 
Heb je thuis spulletjes van een olifant (zoals een knuffel, puzzel, spelletje) liggen
mag je dit genaamtekend mee naar school geven. 

5-jarigen 
Wij blijven nog even in vakantiesfeer. 
De spelletjeskast krijgt extra aandacht.
Onze werking met het eilandenbord wordt stapsgewijs aangebracht.

KLEUTERSCHOOL 


