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KOEKENVERKOOP 

Meer dan 1000 koekenpakketten werden verkocht door onze leerlingen. Wat
een succes! Het koekiemonster tovert daarom de lagere school om in een heus
cinemacomplex op vrijdag 23 december. We creëren een gezellige kerstsfeer in
'Antonopolis'...
Volgende week mogen alle koekenpakketten afgehaald worden in de eetzaal
van de lagere school. Dit kan woensdag 14 december tussen 12 en 14 uur of
vrijdag 16 december tussen 15 en 19 uur. Laat het alvast lekker smaken! 

 

ADVENT  

De eindejaarsperiode komt eraan, met haar gezelligheid,
lieve wensen en goede voornemens. Maar voor heel wat
mensen is deze periode extra moeilijk, en ook duur.
Daarom zet onze school zich tijdens de adventsweken in
voor dorpsgenoten die het financieel moeilijk hebben.  
Dit jaar zamelen we verzorgingsproducten in voor de
Zoerselse sociale kruidenier ‘de NetZak’. Dat is een
buurtwinkeltje waar inwoners van Zoersel met een ‘Z|pas’
de nodige basisproducten kunnen kopen. De prijzen in de
winkel liggen lager dan in andere winkels. De NetZak
wordt uitgebaat door vrijwilligers.  
Willen jullie ook graag de Zoerselse kruidenier steunen?
Geef dan voor 20 december één verzorgingsproduct met
je kind mee naar school. De vrijwilligers van de NetZak
maken er dan leuke boxen van die in het voorjaar onder
de klanten worden verdeeld.  
Bedankt!!  



 SOLUTIO

Op school krijgen we regelmatig de vraag van ouders of we geen
huiswerkbegeleiding aanbieden. De overheid voorziet geen financiële middelen
om dit op structurele wijze te organiseren op school. In de nabewaking is de
groep te groot om de begeleiding optimaal waar te maken.
Onlangs kregen we een mail van enkele oud-leerlingen van onze school. Zij
hebben naast hun beroep of studies een bedrijfje opgericht dat naschoolse
huiswerkbegeleiding aanbiedt aan kinderen en jongeren. Zij willen de
toegankelijkheid voor alle ouders garanderen en bieden daarom hun
begeleiding aan democratische prijzen (maximum 3 euro per sessie) aan.
Deze huiswerkbegeleiding zou op de kleuterschool doorgaan en is volledig
door hen georganiseerd. 
In eerste instantie willen wij polsen of er interesse is voor deze
huiswerkbegeleiding. Ouders die graag meer info hebben, mogen een mailtje
sturen naar gineke.vanelsen@antoniusschool.be. Wij geven dan de gegevens
door aan Solutio. Zij bepalen of er voldoende interesse is en nemen dan zelf
contact op met jullie als ouders.
Meer info nodig? Neem dan zeker een kijkje op www.solutio.app.  
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FIJN WINTERS WEEKEND! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week gaan we werken rond het prentenboek 'Kerst bij muis' in het thema
Kerstmis. We gaan samen de kerstboom versieren, gaan experimenteren met
kraaksneeuw, gaan kerstballen sorteren klein en groot, ... 

3-jarigen
Volgende week zitten we volledig in de kerstsfeer. We maken onze eigen kerstmuts,
vissen kerstballen en nog zoveel meer. Wie thuis nog theelichtjes heeft, mag die
meegeven voor ons kerstlichtje.

4-jarigen
Volgende week start thema Kerstmis. We oefenen onze nieuwjaarsbrief, spelen het
kerstverhaal na en knutselen een fakkel. Wie nog geen tak bij had, mag deze
maandag meebrengen. 

5-jarigen 
Wij tellen af naar Kerstmis met de adventskalender.
Onze focus ligt vooral bij het aanbrengen van de nieuwjaarsbrief.
Onze kleuters leren het begrip “plakwoord", samengestelde woorden met het
woordje kerst.
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