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VRIJDAG 7 OKTOBER

WIST JE DAT... 

je als ouder van de lagere school donderdag 13/10/22 om 19.00u moet
vrijhouden?
groen, blauw, oranje, rood ook belangrijke kleuren zijn op onze school?
we als school relaties hebben met Finland?
er op onze school hard gewerkt wordt aan groepsvorming?
we nu in de gouden weken zitten?
we op 5/10/22 in de voormiddag een kickoff organiseren op onze school
met alle leerlingen?
we regelmatig bezoek krijgen van Kiko en Flo in de lagere school?
we samen willen bouwen aan een pestvrije school met KIVA?
pesten en plagen niet hetzelfde is?
KIVA een samenwerking is tussen ouders, leerlingen en het ganse
schoolteam?
Anoek Smeyers jullie als ouder ook graag meeneemt in dit verhaal?
...

Via uw kind kregen jullie de uitnodiging voor onze KIVA ouderavond mee. We
hopen maandagmorgen héél veel inschrijvingsstrookjes te mogen ontvangen.  
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KLUSDAG 15/10 

Volgende week zaterdag 15 oktober houden we onze eerste klusdag van dit
schooljaar in de kleuterschool en de lagere school. We verzamelen vanaf 9.00
uur in de lagere school waar we de taken kunnen verdelen. Kan je niet de ganse
voormiddag aanwezig zijn? Geen probleem, je kan gerust later aansluiten of
vroeger doorgaan. Heb je geen echte klushanden maar wil je wel helpen? Onze
klussers zijn ook altijd blij met een lekkere versnapering tussendoor.
Wil je de kinderen van onze school blij maken en een handje komen toesteken,
stuur dan een mailtje naar gineke.vanelsen@antoniusschool.be.
 



LAGERE SCHOOL 

BUCK-E  
Sommige kinderen of ouders spreken ons op school aan over
het voetganger- en fietsbeloningssysteem BUCK-E dat onlangs
gestart werd. Wij hebben helaas geen antwoord op deze
vragen, maar verwijzen jullie graag door naar de website 
buck-e.be. Daar vinden jullie het antwoord op een aantal FAQ's
en kunnen jullie ook een contactformulier invullen met een
concrete vraag. 

AANGEPASTE ZWEMBEURTEN  
Om de schoolorganisatie vlotter te laten verlopen hebben we
een aantal wijzigingen moeten doorvoeren aan de
zwembeurten van dit schooljaar. In bijlage vinden jullie de
aangepaste lijst terug.
Dankjewel voor jullie begrip! 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

FIJN WEEKEND VOOR IEDEREEN! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij rond het thema kleuren. We vertrekken vanuit het verhaal
klein wit visje. We gaan een zoektocht doen, gaan kleuren sorteren, maken een
mooie regenboog... 

3-jarigen
Volgende week starten we met ons thema herfst.
We werken rond bos en kabouters en gaan op uitstap naar Kabouterberg.
Donderdag doe je dus best warme kleding en laarzen aan.
Die dag voorzie je ook een boekentas met een brooddoos en gezond tussendoortje.
Voor een koek en een drankje zorgen de juffen.

4-jarigen
We werken volgende week verder rond thema herfst. Op vrijdag sluiten we dit thema
af met een herfstfeest. We gaan die dag een lekkere pompoensoep maken. Wie thuis
een butternutpompoen heeft waarvan wij een soepje mogen maken, mag dit
meebrengen naar de klas. 

5-jarigen 
Wij beginnen maandag met een mimerend verhaal rond dino’s.
Daan en Botje, een tyrannosaurus en een triceratops, blijven een tijdje bij ons
logeren.
Zij leren ons veel over de dino wereld en doen ons stilstaan bij allerlei gevoelens.
Voor een knutselwerk kunnen wij een deksel van een schoendoos gebruiken.
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