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KERSTWENS 

Een ster voor de donkerste nacht.
Zachtzinnig licht om het goede te zien in de wereld.
We wensen je woorden die niet breken maar verbinden.
We wensen je tussen het doodgewone nu en dan een
godsgeschenk.

Zalige kerst en een prachtig 2023!

Vanwege het ganse team van de Antoniusschool.

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 

BASISSCHOOL 

WERK VAN EEN OUD-LEERLING 



NIEUWJAARKE ZOETE

Na twee jaren 'stilte' op oudejaarsdag, mag het eindelijk
weer... We verwachten weer duizenden (écht!) zangertjes
op de Handelslei in Sint-Antonius. Kom zeker eens langs
onze lagere school op zaterdag 31 december tussen 9
en 12 uur. In de Antoniusschool willen we jullie graag
verrassen met een kleine attentie en jullie een prachtig
nieuw jaar wensen. Tot dan! 

KLEUTERSCHOOL 
SOCIALE VAARDIGHEDEN 

De tweede ster schittert in de kleuterschool. De kleuters hebben deze
verdiend door te laten zien dat ze mooi kunnen samen spelen en samen
delen.
We moeten toegeven dat het hier en daar nog wel eens mis durft lopen.
Maar dan weten onze kleuters wel op welke manier ze het kunnen oplossen.
Benny, Nele en Samira waren enorm trots toen ze zagen dat een kleutertje
van de instapklas zijn fiets deelde met een oudere kleuter. Die ster is dus
dik verdiend!



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

FIJNE VAKANTIE EN GENIET VAN ELKAAR! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS NA DE VAKANTIE? 
2,5-jarigen
Na de vakantie verwelkomen we 11 nieuwe vriendjes in onze klas. We werken die
week themaloos zodat we kunnen inspelen op de noden van alle vriendjes. We leren
de klas, elkaar en al wat spelletjes kennen. Er is tijd om veel te ontdekken en te
experimenteren.

3-jarigen
Na de vakantie starten wij met ons thema winter. We reizen van de noordpool naar
de zuidpool. We leren alles over pinguïns, ijsberen en andere pooldieren. We
schilderen met ijsblokjes en maken een mooi wintertafereel in het deksel van de
schoendoos. Dus iedereen die thuis nog schoendozen heeft, mag de deksels hiervan
meebrengen naar de klas. Vergeet zeker niet te kijken op de website van onze
school, er staan weer een heleboel nieuwe foto's online.

4-jarigen
Na de vakantie starten we het thema ‘ziekenhuis’. We gaan knutselen, rijmen, spelen
in ons eigen ziekenhuisje, en nog veel meer. Er komt zelfs een echte dokter naar
onze klas. Voor een knutselwerkje mag je een lege plastic waterfles van 1 of 1,5l
meebrengen. 

5-jarigen 
Na de kerstvakantie starten we rustig weer op. We maken tijd om naar de kleuters
hun vakantieavonturen te luisteren en bieden even geen thema aan. Wel merkten we
deze week al dat er iets aan de hand was met burgemeester Hakkeplak. Die liep er
een beetje nors bij. Daar komen we in januari meer over te weten. 


