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GELUKKIG NIEUWJAAR! 

We zijn opnieuw gestart! Na een welgekomen pauze voor
leerlingen, leerkrachten en ouders stapten maandag opnieuw vele
vrolijke snoetjes onze schoolpoort binnen. Zelfs bij de 11 nieuwe
kinderen van juf Lisa konden we weinig traantjes zien. Iedereen is
klaar voor een prachtig nieuw jaar!

We wensen jullie 365 fijne dagen
liefde, gezelligheid en licht.
En elke dag van dit mooie jaar
die stralende lach op je gezicht! 

VRIJDAG 13 JANUARI 2023 

BASISSCHOOL 
 DATA OM TE ONTHOUDEN 

SCHOOLFEEST 2023 

In die verzorgde nieuwe agenda van 2023 mag alvast
één belangrijke datum genoteerd worden:
Zaterdag 24 juni vieren we onze jaarlijkse Vlaamse
Kermis in onze kleuterschool. Uiteraard is iedereen die
dag van de partij! 

VORMINGEN OPVOEDINGSWINKEL 

In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een boekje met
de vormingen die georganiseerd worden door de
opvoedingswinkel. Zeker een aanrader! 



BOUWWERKEN 

vrijdag 20 januari: heel de dag van 7 uur ’s morgens tot +/- 18 uur, volledig
ontoegankelijk voor voetgangers, fietsers en wagens
maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag
31 januari: In de namiddag vanaf 15 uur ontoegankelijk voor wagens, voetgangers en
fietsers (fiets aan de hand) kunnen passeren over het voetpad rijrichting Handelslei

In de Begijnenstraat, die de verbinding vormt tussen de Handelslei en de Achterstraat, wordt
gestart met bouwwerkzaamheden van een appartementsblok. Met de aannemer, Fransen
Bouwonderneming, zijn er duidelijke afspraken gemaakt rond leveringen van bouwmaterialen
tijdens de werkzaamheden. Leveringen zijn niet toegestaan tijdens schooldagen 's morgens
tussen 7.45 en 8.45 uur, in de namiddag tussen 15.15 en 16.30 uur en op woensdagmiddag
niet tussen 11.45 en 13 uur.

De komende 2 weken staan er echter een aantal grote voorbereidende werkzaamheden
gepland, meer bepaald betonstort, waarbij de Begijnenstaat tijdelijk zal worden afgesloten
en dit ook tijdens de uren, hiervoor vermeld. Een tijdelijke signalisatie van de wegomlegging
zal door de aannemer worden voorzien en loopt van de Handelslei naar het rondpunt van de
Zoerselsesteenweg en zo naar de Achterstraat. 

Op volgende dagen is de Begijnenstraat niet toegankelijk:

Opgelet: (natte) weersomstandigheden kunnen mogelijk roet in de planning gooien. Indien er
zich wijzigingen zouden voordien, proberen we deze aanpassingen via onze sociale media
nog tijdig te communiceren 

LAGERE SCHOOL 
DOLLE DINSDAG 

Volgende week dinsdag 17 januari is het weer
dolle dinsdag op de lagere school. We starten
de dag op een sportieve manier. 's Middags is er
tijd voor volksdans op de speeltijd.  

NIEUWS UIT VTI ZANDHOVEN 

Vanaf donderdagavond 19 januari (tussen 18.00 en 22.00 uur) stelt
het Vrij Technisch Instituut Zandhoven haar FabLab opnieuw
tweewekelijks open. Jonge ‘makers’ (vanaf 11 jaar) kunnen er samen
met hun ouders (en onder begeleiding van de fablabcoach) eigen
projecten uitwerken op de 3D-printers, lasersnijders,
microcontrollers… Alle informatie en voorwaarden kan je nalezen
op de website www.fablabzandhoven.be.

 INTERESSE IN ONZE SCHOOL?

Ken je mensen die interesse tonen in de werking van onze school en overwegen om
hun kinderen in te schrijven? Op zaterdag 4 februari organiseren we in onze
kleuterschool een infovoormiddag voor geïnteresseerde ouders en hun kinderen. Op
dat moment staan onze klasjes open om een kijkje te nemen en kan je kennismaken
met onze kleuterleidsters. Inschrijven kan vooraf door een mailtje te sturen naar
directie@antoontje.be. 

http://www.fablabzandhoven.be/


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 'winter'. We vertrekken vanuit het
prentenboek 'kleine pinguïn is zijn knuffel kwijt'. We leren over verschillende vormen,
spelen een spel rond aankleden, gaan tijdens een dramalesje ons inleven als
sneeuwvlokjes, gaan schaatsen, ...

3-jarigen
Onze reis van de Zuidpool met zijn pinguïns en de Noordpool met zijn ijsberen was
een groot succes. Onze kleuters hebben er van genoten.
Volgende week starten we met ons thema ziek zijn. We bekijken de dokterstas en
maken onze eigen stethoscoop, verzorgen onze poppen in het poppenziekenhuis.
We leren onze neus snuiten, met een leuk versje erbij, sorteren onze pilletjes volgens
kleur en aantal, vullen flesjes met spuitjes.... Het wordt een leuke week.
Om onze apotheek aan te vullen zijn we nog op zoek naar lege doosjes van
medicatie en plastieken proefbuisjes. Wie thuis een tof boek heeft in dit thema mag
het gerust meegeven, getekend met naam.

4-jarigen
Volgende week werken we verder rond thema ziekenhuis. 
Heb je thuis nog oude bruine of blauwe stof/lakens liggen, mag je dit meegeven naar
de klas. 

5-jarigen 
Burgemeester Hakkeplak had deze week een rotbui! 
We konden niks goed doen! Hij besloot er tussenuit te gaan, op wereldreis!
Diedeldom is nu de hulpburgemeester.
Hakkeplak heeft beloofd dat hij altijd een brief zal sturen vanuit het land waar hij is.
Wij kijken uit naar de eerste brief!

KLEUTERSCHOOL 


