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SUPER TROOPER 

Abba bezong het al in de jaren tachtig (zij het lichtjes anders geschreven). Vandaag is
het ons oudercomité dat zoekt naar de Super Trooper onder jullie!
Door Trooper te gebruiken tijdens je online aankopen kan je ons oudercomité
moeiteloos steunen.
Trooper is een platform dat telkens een percentage op het bedrag van jouw online
aankoop schenkt aan de vereniging die je aanduidt, in dit geval ons oudercomité.
Hoe dan?
Dat kan je zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=4KqIlkKtC8A&t=2s.
En hier https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocantoniusschool vind je onze
pagina!
Deelnemende webshops zijn (onder andere) Bol.com, Booking.com, JBC, Center Parcs,
Delhaize, Dreamland, Torfs, Landal GreenParks en nog zo velen meer.
De volledige lijst vind je hier: https://www.trooper.be/nl/troopershops.

Het oudercomité, en in het verlengde daarvan alle kindjes van onze school, danken jullie
zeer hartelijk!

https://www.youtube.com/watch?v=4KqIlkKtC8A&t=2s
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocantoniusschool
http://bol.com/
http://booking.com/
https://www.trooper.be/nl/troopershops


CARNAVAL 

Zowel in de kleuterschool als in de lagere
school wordt carnaval gevierd op woensdag 15
februari. Meer info volgt nog! 

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. 

KANGOEROEWEDSTRIJD 

‘Kangoeroe’ is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd. Wereldwijd nemen meer dan 6
miljoen leerlingen deel. Sinds 2009 organiseert de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw in Vlaanderen
de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks meer dan 75000 inschrijvingen!
Je hoeft echt geen wiskundeknobbel te hebben om deel te nemen aan de wedstrijd.  De enige
vereiste is dat je ‘graag’ rekent en uitgedaagd wil worden met een aantal vraagstukjes. Deelnemen
kost slechts 2,5 euro.
De wedstrijd vindt plaats op school op donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart 2023. De werkjes
worden verbeterd door een jury van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.  De voorbije jaren vielen ook
bij ons op school vele kinderen in de prijzen.
Alle kinderen van de lagere school die willen, kunnen deelnemen. Er is zowel de editie Wombat (1ste
en 2de leerjaar), de editie Springmuis (3de en 4de leerjaar) als de editie Koala (5de en 6de leerjaar). 
Begint het al te kriebelen? Heb je zin om mee te doen? Geef dan ten laatste vrijdag 27 januari je
naam door aan je klasleerkracht en bezorg haar/hem ook 2,5 euro. Voor je officiële inschrijving
wordt dan gezorgd.
Wie wil kan al eens een kijkje gaan nemen op de website www.kangoeroe.org. 
Je vindt daar naast de nodige info ook een heleboel voorbeeldvragen om te oefenen.

LAGERE SCHOOL 

KLEUTERSCHOOL 
SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Bij Benny liep het een beetje mis deze week. Die was net zo brutaal als
brutale hippo in het verhaal. Gelukkig herpakte hij zich snel en leerde hij
lieve woorden te gebruiken. Deed jouw kleuter de beleefde groet al? Wij
gaan voor een derde ster! 
Alsjeblieft en dankuwel.
Kijk eens hier, je kan het wel. 
Zegt de juffrouw goeiedag?
Goeiemorgen zorgt voor een lach! 

http://www.kangoeroe.org/


GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

MAAK ER EEN GEZELLIG, WINTERS WEEKEND VAN!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij rond het thema 'Jules is jarig'. We maken taartjes, tellen
het aantal kaarsjes, stempelen met ballonnen feesthoedjes, ... 

3-jarigen
Deze week hebben onze poppendokters heel goed voor hun patiëntjes gezorgd.
Volgende week dinsdag brengen we een bezoek aan de dierenartsenpraktijk "De drie
biggetjes"
In onze klas maken we dan ook een praktijkruimte voor onze dierenartsen in spé.
Vanaf woensdag werken we nog verder rond het thema gevoelens. Voor de
dokterskoffertjes zijn we nog op zoek naar spuitjes.

4-jarigen
Volgende week werken we naar aanleiding van de musical rond vogeltjes. We gaan
dansen, zingen, knutselen en vooral veel leren over meesjes. 
Heb je thuis iets i.v.m. dit thema (knuffels, boekjes, verrekijker, pluimen ) mag je dit
meebrengen naar de klas. 

5-jarigen 
Burgemeester Hakkeplak bezocht Italië en Frankrijk.
Hij leerde ons iets meer over het Colosseum, de Toren van Pisa, de Mona Lisa, de
Eiffeltoren, …
Wat zal zijn volgende bestemming zijn? We kijken uit naar de volgende brief.
Ondertussen kijken we hoe ver we staan met de basisvaardigheden.

GROOTOUDERSFEEST 

De kleuters en hun juffen zijn volop bezig met de voorbereidingen van het
grootoudersfeest.
Wij geven alvast de data door, een uitnodiging volgt later.
De voorstellingen zijn dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 maart
telkens om 10u00.


