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DAG JUF KAREN EN JUF KAREN! 

Vandaag vierden we feest op school. Juf Karen en juf
Karen 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! 

KOEKJESVERKOOP

Na een jaartje pauze is hij weer terug...  onze LU koekjesverkoop! Vanaf
vandaag tot en met vrijdag 18 november krijgen jullie de kans om koekjes te
kopen uit het overheerlijke assortiment van LU. De pakketten worden
verdeeld op woensdag 14 december en vrijdag 16 december.
Alle kinderen krijgen vandaag een aantal bestelformulieren mee zodat ze
naar hartenlust kunnen verkopen aan oma’s, opa’s, tantes en nonkels, buren,
vrienden,… Ze krijgen ook een handig overzichtsformulier waarop ze kunnen
noteren aan wie ze allemaal een pakket verkocht hebben, zodat ze nadien
de pakketten bij de juiste personen kunnen afleveren.
Bestellen kan ook via onze website. Surf naar www.antoontje.be. Onder het
tabblad 'school' vind je 'formulieren'. Wanneer jullie het juiste bedrag na
bestelling overschrijven, zorgen wij ervoor dat de pakketten klaarstaan.
Op school proberen we samen met het Koekiemonster al onze verkopers te
stimuleren om veel koekjes te verkopen. Welke beloning verdienen jullie het
eerst?



DOLLE DINSDAG 
 Dinsdag 8 november gaat de eerste 'dolle
dinsdag' op onze school door. Vanaf 8.30u
kunnen de leerlingen de dag starten met een
dolle ochtendgym. 'S middags worden de
beentjes losgegooid tijdens het volksdansen.

SINTERKLAASFEEST KREA 

De voorbije jaren kreeg u via de school altijd een informatiebrief
mee over het sinterklaasfeest van KREA. Vanaf dit schooljaar kan
u alle informatie over de sinterklaasstoet in Sint-Antonius
terugvinden op de website www.krea-vzw.be.
Eventuele inschrijvingen mogen voor 10 november afgegeven
worden in de klas.

LAGERE SCHOOL 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Vandaag krijgt u via de boekentas van uw kind de I-codes mee
voor de verkoop van de foto's. In de begeleidende brief in bijlage
vindt u alle nodige informatie. 

HELM OP, FLUO TOP 

Na de herfstvakantie doen we opnieuw mee aan de actie 'Helm
op, fluo top!' voor meer veiligheid in het verkeer. In de lagere
school zullen we elke morgen nagaan welke leerlingen een
fietshelm en/of fluovest droegen om naar school te gaan. We
zullen deze gegevens digitaal registreren. In de kleuterschool
werken we zoals vorig schooljaar met een stickerkaart.

SPANNEND NIEUWS UIT CREALAND 

je boekentas (voormiddag)
verkleedgerief voor de griezels die dit willen (geen wapens)
rugzak met drinken, koek en/of stuk fruit voor onderweg

Maandag 7 november zullen alle tweedeklassers sidderen en beven. In de voormiddag werken jullie
gewoon in de klas. Op de middag rijden we met het gemeentebusje naar het bos voor een
muzische namiddag vol griezelpret. We zijn tegen 15.30 uur terug op school. De leerlingen die dit
willen, krijgen de kans om zich ’s middags in de klas snel te verkleden (thema griezels). Ga zeker
niets kopen, wees creatief… Zorg er wel voor dat je je nog makkelijk kan bewegen en dat je
voldoende ziet. Het spreekt voor zich dat deze uitstap enkel door kan gaan bij redelijk weer. De
juffen beslissen hierover op de dag zelf. Jij weet misschien wel toverspreuken die goed weer
brengen…Begin ze alvast uit te spreken!
Wat brengen we mee?

 WEERBAARHEIDSTRAINING
 Morgen vindt de tweede weerbaarheidstraining voor het zesde
leerjaar plaats in de turnzaal van de lagere school van 16.00uur tot
18.00uur.



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

GENIET VAN EEN DEUGDDOENDE
HERFSTVAKANTIE! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Na de vakantie werken wij rond het thema ziek zijn. We experimenteren met spuitjes,
gaan pilletjes rollen van speeldeeg, onderzoeken ons lichaam, ... We verwelkomen
ook 8 nieuwe vriendjes in onze klas. We kijken al uit naar hun komst!

3-jarigen
Na de herfstvakantie werken wij rond het thema: Wat een weer!! We maken een
weerkalender, spelen met wind en regen en af en toe ook met de zon...hopen we. We
leren alle weertypes kennen en ook de bijhorende kleding. Dus we gaan ons ook gek
verkleden en misschien wel op de catwalk lopen met onze geweldige outfits.
Om van dit thema voluit te kunnen genieten vragen we om vanaf maandag tot
vrijdag regenlaarsjes en een parapluutje mee naar school te geven. Je moet zeker
geen paraplu gaan kopen wij hebben er ook in onze klas. We gaan een
regenwandeling maken, springen in de plassen. In de wind spelen met een parachute
en met onze zelfgemaakte vlieger. Een relaxatiespel met zonnecrème en nog zoveel
meer. Het wordt vast weer superleuk!

4-jarigen
Na de vakantie werken we rond thema ‘de 3 biggetjes’. We vertellen het verhaal aan
de hand van prenten, met poppen, met een toneel. Kortom heel wat vertelvormen
komen aan bod. Als je thuis iets hebt liggen over dit thema: een spelletje, puzzel,
knuffel of speelfiguurtje van een varken mag je dit meenemen naar de klas.

5-jarigen 
Na de herfstvakantie staat “ techniek” centraal.
Dokter Proefjes verrast ons elke dag met een experiment.
We doen zelf ontdekkingen met elektriciteit en magnetisme.
Dinsdag, 8 november, brengen we een bezoek aan technopolis.
Al onze kleuters verwachten aan de klas om 8u30.
Iedereen brengt een rugzak mee met lunchpakket, tussendoortjes en drinkbus.
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