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SCHOOLSTRAAT, VEILIGE STRAAT 

Ons oudercomité hecht, samen met alle andere ouders en het ganse team van
de Antoniusschool, erg veel belang aan een verkeersveilige schoolomgeving.
Daarom willen zij via deze weg een oproep lanceren.

Veiligheid aan de poort? Een topic dat scoort!
Komt u toe en staan de barelen nog open?
Geeft het u niet om een klein stukje extra te lopen?
Steek gerust een handje toe,
en doe de barelen toe.
De juf of meester staat immers nog in de klas,
onze kindjes te voorzien van een lekker warme jas.
Slaat u na de bel nog graag een praatje en bent u de laatste om te
gaan?
De barelen mogen nu weer open staan.
Ook hier mag u een handje helpen.
Dan kan ‘team Antoniusschool’ zich volop focussen op onze kleine
welpen.

Samen houden we de Processieweg en het Sint-Teunisplein verkeersveilig voor
onze kinderen.
De barelen mogen gesloten worden van 8h15 tot 8h45 en van 15h15 tot 15h45.

Dank jullie wel.

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 

BASISSCHOOL 
 DATA OM TE ONTHOUDEN 

 SAVE THE DATE

Nu de agenda’s van 2023 (hopelijk) nog niet volgeschreven staan laten we
alvast een belangrijke datum weten.
De jaarlijkse kwis van ons oudercomité zal dit schooljaar doorgaan op vrijdag 3
maart 2023.
Save the date in je eigen agenda en die van je ploegleden!
Het belooft weer een gezellige, plezante editie te worden.



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.  
 

LAGERE SCHOOL 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

GA DIT WEEKEND NOG MAAR EEN FRISSE NEUS
HALEN! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
 Volgende week werken wij nog verder rond het thema Kerstmis. We versieren een
kerstboom met opdrachtenkaartjes, gaan tijdens een lesje drama allerlei
kerstversiering uitbeelden, gaan op zoek naar de juiste kerstbal, .. . Op woensdag
maken we kennis met onze nieuwe vriendjes die na de vakantie gaan starten in onze
klas.

3-jarigen
Volgende week genieten we verder van de gezellige kerstsfeer in onze klas. We
knutselen nog een dennenappelkerstboom voor op de feesttafel. Dramatiseren het
kerstverhaal met de kleuters, maken een winterwandeling naar de kerststal, maken
gekke kerstfoto's en genieten van een gezellig kerstfeest.
Na de vakantie starten we met het thema winter en werken we rond de boeken van
de kleine ijsbeer.

4-jarigen
Volgende week werken we verder rond thema Kerstmis. Donderdag gaan we in de
voormiddag op uitstap naar het Mariapark in Oostmalle. 
Na de vakantie beginnen we stilaan onze musical voor te bereiden… 
We zijn nog op zoek naar wat knutselmateriaal: oude witte lakens, klein natuurlijk
(droog) materiaal zoals hulst, noten, eikels, dennentakjes, schors,.., grote open
dennenappels, kaasdoosjes en oude theekopjes.

5-jarigen 
Maandag beleven onze kleuters het kerstgebeuren d.m.v. een mimerend verhaal.
De nieuwjaarsbrief wordt geautomatiseerd.
Vrijdag sluiten we de 1ste periode af met een kerstfeest.
Onze voorraad smalle latjes om te timmeren raakt op. Kan iemand ons hieraan
helpen?

KLEUTERSCHOOL 


