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Woordje van juf Ruth 

 

Het schooljaar is alweer  

voorbij. Wat gaat het snel, 

vind je niet? 

Misschien was het wel een 

heel bijzonder jaar? Deed 

jullie kleuter zijn eerste 

stapjes in de school.  Of 

was hij al niet meer de 

kleinste en sprak hij over 

hen die het wel waren 

alsof hij al veel groter was? 

Of zat jullie kind in de 

derde kleuterklas en 

zagen jullie hem of haar 

de krullen en lussen 

tekenen die algauw zullen 

uitgroeien tot echte letters 

en cijfers? 

 

Was dit het jaar dat jullie 

zoon of dochter de lagere 

school 

binnenwandelde en zijn of 

haar eerste woordjes 

leerde? Zaten jullie plots 

weer tot over jullie oren in 

de tafels van 

vermenigvuldigen of 

delen? Moesten jullie even 

in de haren krabben bij de 

werkwijze van de 

staartdelingen en de 

herontdekking van de 

oppervlaktematen? 

Las jouw prille tiener zijn 

eerste lesje Frans…Of kijkt 

jullie kind verlangend (en 

ook een beetje bang, al 

zou hij dat nooit 

toegeven!) 

uit naar de laatste dag 

van zijn of haar lagere 

schoolcarrière? 

Zoals je merkt: elk jaar van 

de basisschool is er eentje 

om te koesteren. 

 

De juffen en meesters 

hebben alweer 10 

maanden achter de rug 

waarin ze dagdagelijks 

geprobeerd hebben het 

beste uit jullie kind(eren) te 

halen, door hen te 

prikkelen, uit te dagen, 

aan te moedigen en hen 

telkens opnieuw op de 

juiste weg te zetten. 

 

Ook dit jaar konden wij 

rekenen op enthousiaste 

ouders die zich telkens 

opnieuw belangeloos 

inzetten om van elke 

activiteit een succes te 

maken. Elk jaar blijven ze 

zich engageren, niet 

alleen met hun helpende 

handen maar ook in het 

meedenken over hoe het 

anders en beter kan. 

 

School maken doe je met 

andere woorden niet 

alleen je hebt ouders en 

kinderen nodig, je hebt 

juffen en meesters nodig 

en je hebt vooral sfeer 

nodig. Een ambiance 

van samenhorigheid, van 

doelgerichtheid, van 

samen kunnen we meer 

en geraken we verder. 

 

En het is die sfeer die we 

de voorbije maanden 

weerom sterk mochten 

ervaren. 

Waardoor wij konden zien 

dat het goed was. Wij 

hopen dat jullie dat ook 

zagen. En liep het soms 

anders dan jullie hadden 

verwacht dan hoop ik dat 

jullie het luisterend oor bij 

ons vonden en zodoende 

konden zoeken naar een 

gezamenlijke oplossing. 

 

Wij gaan tevreden de 

vakantie in en wensen jou 

dat ook toe. 

Geniet ervan en hopelijk 

zien we elkaar weer na 

twee maanden zalig 

nietsdoen. En voor de 

mensen die de school 

verlaten omdat hun 

kinderen de lagere school 

ontgroeid zijn, of omdat ze 

kiezen voor een andere 

school: het ga jullie goed! 

Het allerbeste 

Juf Ruth 
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De spectaculaire sneeuwklassen zijn 

terug! 
 

Na een jaar vol Corona en zonder sneeuwklassen, waren ze dit jaar 

uiteindelijk toch terug. Na een annulatie in de maand januari kregen 

we toch nog een tweede kans vlak voor de paasvakantie. Voor de allereerste keer von-

den ze plaats in Oostenrijk. De busreis viel al bij al best mee, ook al was het een heel eind 

rijden. De buschauffeurs P&P (Patrick en Peter) vertelden ons bij het vertrek heel enthou-

siast over het mooie dorpje Bad Hofgastein waar we heen reisden. Eens aangekomen 

was iedereen doodmoe maar toch wel heel blij om het mooie hotel te kunnen verken-

nen. Het hotel was super-de-luxe. Nadien hebben we ons geïnstalleerd op onze kamers. 

Na een rustige nacht was iedereen klaar om voor 

de eerste keer te gaan skiën. Dat ging natuurlijk 

met vallen en opstaan maar na die eerste skiles 

keerde iedereen moe en voldaan terug. De vol-

gende skidagen verliepen een beetje hetzelfde 

maar natuurlijk steeds leuk en met dezelfde dosis 

pret en plezier. Iedere dag maakten we ook een 

leerrijke wandeling. Bad Hofgastein is een gekend 

kuuroord en daar mochten wij ook een keertje 

volop van genieten. Na die uitputtende dagen 

was een bezoek aan de ‘Thermen’ een ontspan-

nende activiteit waar we heerlijk konden relaxen. 

Ook de avondactiviteiten waren heel ontspan-

nend. Op de laatste avond was er nog een fuif 

waar iedereen zijn allerbeste dancemoves heeft 

bovengehaald. Op de terugreis blonken er wat 

traantjes in de ogen van de meeste kinderen, 

maar iedereen was toch ook wel blij om terug in 

zijn eigen bed te kunnen slapen. We bedanken de 

school dat we uiteindelijk toch nog dit fantastisch 

6de leerjaar 
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Op vrijdag 22 april stapten wij met al onze kleuters de grote bus op,  

opweg naar ‘pretland’. 

Hier konden wij ons uitleven op grote trampolines, rollen en bollen in het ballenbad,  

glijden van de hoge glijbanen, klimmen op het klimnet en stuiteren op de springkastelen! 

Als kers op de taart kregen al onze kapoenen nog een lekker snoepje. 

Op de terugrit was het opvallend stilletjes in de bus. 

Wat een pret in pretland! 

Kleuters Binnenspeeltuin pretland  

avontuur konden beleven. 

 

Aína, Lowiese, Nore en Kelly (6B) 
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Dit jaar was het thema van de jeugdboekmaand 

‘helden en schurken’. 

 

We hadden het over dappere helden en bange helden, 

superhelden en huis, tuin-en-keukenhelden, helden met 

wapens en helden met woorden. 

 

Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. 

 

 

En wat is een held zonder schurk? 

 

En dat hebben ze in Sint-Antonius 

aan de lijve mogen ondervinden. 

 

De kinderen werden tijdens de  

gehele maand maart uitgedaagd 

om enkele heldendaden uit te 

voeren, waaronder het lezen van 

1000 boeken. 

 

We waren al snel aardig op weg 

om deze uitdaging tot een goed eind te volbrengen, tot er plots een gemene schurk op-

dook. De schurk wist als geen ander de hele boel te saboteren. 

 

Toen ook nog eens bleek dat 

het gouden ei van de paaskip 

was gestolen, hebben we de 

politie er bijgehaald. 

 

Door de talrijke sporen en tips 

kon de politie die gemene 

schurk ontmaskeren. 

 

Leesklas Jeugdboekmaand helden 

en schurken 
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En geloof het of niet, maar het was de paashaas! Die was jaloers op alle aandacht die 

de leeshelden kregen. Hij dacht dat de kinderen hem vergeten waren! 

 

Maar eind goed, al goed: de paashaas heeft zich geëxcuseerd en daarbovenop heeft 

hij ons een leuk boekenpakket cadeau gegeven. 

 

Juf Natalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 10 mei was het dan eindelijk 

zover! 

We (peuters) gingen op uitstap naar  

kinderboerderij Direboe! 

Met de autobus (dat was al een hele  

belevenis!) reden we richting Outer.  

Bij Direboe aangekomen, stonden 

boer Manu en boerin Siel ons reeds 

op te wachten! 

Eerst was er poppenspel van de boer. 

Alle diertjes die we gingen ontmoeten 

(o.a. Rozetje, Koteletje en Bella de 

koe), werden voorgesteld d.m.v. een 

handpop! 

We deden ook de direboedans, dat 

was leuk! 

Nadien kregen we een rondleiding op 

de boerderij en mochten we de dier-

tjes voederen. 

De mesthoop maakte veel indruk! 

Na ons 10-uurtje mochten we spelen 

in de speeltuin en op de tractors 

 

Peuters Direboe 
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klauteren. 

Daarna stond er nog een ritje met de huifkar op het programma en 

waren de lammetjes aan het trappelen van ongeduld om van ons 

melk te krijgen uit een papflesje! 

Direboe werd een onvergetelijk avontuur! 

Dankjewel boer Manu en boerin Siel! 

3de  
kleuterklas 

Lentewandeling 

 

Meimaand = Mariamaand. 

In onze derde kleuterklas staat de mei-

maand ook centraal met de Mariamaand. 

Een lentewandeling bracht ons naar het  

kapelletje O.L.Vr-Ter Muilen.  Onze kleuters 

zijn allemaal graag 

een vriendje van  

Moeder Maria. 
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Kleuters 
1ste leerjaar 

 

Mol is vermist! 

Oh nee, alle kinderen van de derde kleuterklas en het eerste  

leerjaar waren in alle staten. 

Op vrijdag 3 juni trokken we onze stapschoenen aan en gingen we op tocht via de pijlen 

op zoek naar Mol. Hier en daar voerden we nog enkele opdrachten uit en gaandeweg 

kwamen we te weten waar mol naartoe gestapt was.  Hij was boven de grond gekomen 

in de beremollespeeltuin.  Wat een goed idee van mol! Nu konden de kinderen van de 

derde kleuterklas en het eerste leerjaar daar lekker picknicken en spelen.  Iedereen ge-

noot met volle teugen. Moe maar voldaan keerden we te voet terug naar school. 

 

Wat een avontuur! 

Beremolledag 
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Wat een avontuur! De bus bracht ons bij 

het zeilschip de Mercator. Een driemaster, 

die aangemeerd ligt in de jachthaven 

van Oostende. Wij verkenden het schip 

van binnen en van buiten. Wat was de verwondering 

groot, de beleving rijk en het enthousiasme enorm. Als 

echte piraten verlieten we het schip. Vervolgens stapten 

we naar de overzetboot.  Deze bracht ons naar de over-

kant. Varen over de golven van de zee, nu voelden ze 

zich nog meer piraat! Al deze indrukken zorgden ervoor 

dat onze kleuters wel reuzehonger hadden. Dus na een 

stevige maaltijd en een lekker drankje was het tijd om het 

strand te veroveren en pootje te baden in de zee. Moe, maar zeker voldaan keerden we 

rond 15.30 u. terug naar huis. 

3de  
kleuterklas 

Op schoolreis naar zee! 
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Kwal 

Blij Golven 

Zeilschip 

Het dek 

Trappen op Trappen  
af 

Matroos 

Patrijspoorten 

kajuit 

anker 

kapitein 

Piratenhoed 

Kompas 

Scheepstoeter  

Vuurtoren 

Golfbreker 

Overzetboot 

Putten graven 

Schelpen 
rapen 

Schatten 
verstoppen 

Naam schrijven 
in het zand 

Samen eten 

Emmertjes 
vullen met 
water 

Lach op 
de bus 

De lolly 

Lopen naar de zee 

Pootje baden in zee 

Zandkasteel bouwen 

Voeten begraven 

Schoolreis 
naar zee 

 

Foto’s vertellen verder hoe geweldig het was en hieronder enkele indrukken van de  

kleuters hoe zij de schoolreis hebben beleefd en wat hen is bij gebleven 
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Lagere school Sportdag 

Op dinsdag 19 april was er onze jaarlijkse sportdag in samenwerking met  

de sportdienst van de gemeente. Gelukkig was de zon van de partij.   

Onze leerlingen van de lagere school konden kiezen uit  

een heel ruim aanbod van verschillende sporten: voetbal, tennis, zaklopen, 

rugby, stoelendans,  

estafettelopen,   

touwtrekken, hockey,  

schaatsen, … en nog  

veel meer. 

 

 

Eindelijk is het zover! Onze school heeft zijn eigen leesplek. 

Door een mooie samenwerking met de bib en de steun van de Vlaamse 

overheid werd een ruimte omgetoverd tot een zogenaamde leeshotspot. 

Deze werd op 22 april met de 

nodige toeters en bellen feestelijk ingehuldigd. 

Door de komst van de leesplek proberen we 

boeken en lezen dichter bij de kinderen te 

brengen. 

Onze leerlingen hebben het boekenaanbod 

ook zelf mee mogen kiezen. 

Tijdens de les of tijdens de pauze kunnen de 

kinderen hier in alle rust komen genieten van 

een boek. Er werd ook reeds een workshop 

’voorlezen’ georganiseerd voor de leerlingen 

van het 5de leerjaar. Tijdens deze workshop 

werden de leerlingen opgeleid tot interactieve 

voorlezers. Tijdens de middag kunnen onze 

Opening leesklas Juf Natalie 
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Brood bakken  

Enkele weken geleden maakten we met de kinderen van het tweede leerjaar zelf 

brood! We wogen alle ingrediënten af en maakten alles klaar om 

erin te vliegen. Eerst deden we gist in de bakvorm. Dan schepten 

we met een lepel de bloem erbij. Een klompje boter en een snuifje 

zout voegden we toe voor de smaak. Tenslotte goten we het wa-

ter erbij en kon de bakvorm in de broodmachine. Drie uurtjes later 

kwamen we terug van de speelplaats en kwam de geur ons tege-

moet in de gang. Het brood moest nog eventjes afkoelen alvorens 

we het konden  aansnijden. Op het einde van de schooldag was 

het dan eindelijk zover: we smulden van een lekkere zelfgemaakte 

boterham! Mmm…. “de lekkerste boterham ooit!” volgens de kin-

deren! 

2de leerjaar 

kleinsten komen luisteren naar een verhaal , 

verteld door onze vijfdeklassers. 

Door te laten zien hoe leuk (voor)lezen kan zijn, 

proberen wij de liefde voor het lezen bij te 

brengen. 

 



St.-Antoontje - 2021-2022 - pg 16 

 

Milieuboot 

Op vrijdag 22 april reden we met de bus naar Deinze 

voor onze uitstap met de milieuboot op de Leie. Onze 

tocht op de boot werd verdeeld in drie delen. Eerst 

moesten we de kwaliteit van het water onderzoeken. 

We roken de geur, keken naar de kleur, troebelheid en 

zuurtegraad van het water en keken ook welke diertjes 

we konden terugvinden in de Leie. Op het dek keken 

we aan de hand van kijkplaten welke dieren en planten 

we in en langs de rivier konden terugvinden. Ook de 

fabrieken en industrie werden uitgebreid besproken. Als 

laatste gingen we naar het ruim waar we aan de hand 

van allerlei proefjes het verschil leerden tussen 

biologisch en niet-biologisch afbreekbaar afval.  

Het was een zonnige en leerrijke tocht!!! 

4de leerjaar 
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Technopolis 

Op 25 april 2022 trok het derde en het 

vierde leerjaar er samen op uit. Met ons 

allen gingen we naar Technopolis. Iedereen 

keek er naar uit! Laat ons eerlijk zijn, als er één ding is wat 

onze kinderen heel graag doen, dan is het wel spelend 

leren. Ons vertrek naar Technopolis verliep echter iets 

moeizamer. Er waren wat problemen met de 

busmaatschappij, maar eind goed al goed. Met wat 

vertraging zijn we er uiteindelijk allemaal geraakt. In 

Technopolis zelf was er van alles te beleven, maar vooral te 

ontdekken. Je kon er fietsen in de lucht, zelf een vliegtuig 

aan de grond zetten, muziek maken met een teenslipper 

en nog zoveel meer. De leerlingen staken zelf de handen 

uit de mouwen bij allerlei gekke proefjes en spannende 

experimenten. Het was een echte speeltuin voor onze 

kleine professoren! Tot slot gingen we ook nog naar de 

wetenschapsshow kijken. Hier hebben we veel nieuwe 

dingen bijgeleerd. Ik denk wel dat we kunnen besluiten dat 

het een hele fijne uitstap was.  Op naar de volgende!  

3de en 4de 
Leerjaar 
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Op bezoek naar het natuurhistorisch  museum 

Een uitstap waar heel veel 

kinderen reikhalzend naar 

uitkeken. 

Bus mooi op tijd en de bus- 

chauffeur gidste ons vlot door het drukke 

verkeer. 

Bij aankomst werden de kinderen van het 

vijfde leerjaar in drie groepen verdeeld. 

De drie gidsen vertelden heel boeiend over 

de verschillende soorten dinosauriërs. 

De kinderen luisterden heel geboeid en 

stelden heel veel vragen. 

Welke soorten zijn de planteneters? Hoe snel 

konden ze lopen? Welke skeletten zijn echt of 

namaak? 

Iguanadons, T-rex, triceraptor,…, allemaal 

heel erg boeiende dieren. 

In het paleo - lab was er dan weer tijd om zelf 

zaken uit te proberen. 

Welk bot moet waar op het geraamte?  

Kan je een dino vouwen met een blaadje 

papier? 

5de leerjaar 
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Hoe kan je de vacht van een dino tekenen en kleuren? 

Kunnen we zelf botten opgraven en hoe doe je dat? 

Na de boterhammen was het tijd voor zelfstandig groepswerk. 

In kleine groepjes losten de meisjes en jongens alle vragen vlotjes op. 

Een topdag! 

Zeker en vast om nog eens te gaan bezoeken! 
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Harry Malter 

Op maandag 13 juni trokken we met de eerste en de tweede kleuterklas 

naar Harry Malter in Destelbergen. 

Met z’n allen samen op de bus was al een uitstap op zich. 

Daar aangekomen genoten we in de voormiddag ten volle van de boerderijdieren, de 

aapjes, de alpaca’s, de kamelen en de kleine kermisattracties. Gieren van het lachen 

en kriebels in de buik! 

Tijd om te eten! 

In de namiddag konden we ons uitleven op de speeltuin. 

Spelen in het zand, klimmen, klauteren, glijden, maar vooral samen lachen en spelen. 

Een dag vol leuke herinneringen en mooie momenten samen!  

1ste en 2de 
Kleuterklas 
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Bedankt lieve lees(groot)ouders omdat jullie dit 

schooljaar elke week kwamen lezen met onze kinderen!  

Door jullie inzet, zorg en liefdevolle aandacht  

zijn de kinderen echte knappe lezers geworden. 

De kinderen en de leerkrachten zijn jullie zeer dankbaar!  

 

Wij hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij 

zullen zijn 

 

De leerlingen en leerkrachten van het 1ste, 2de  

en 3de leerjaar 

Dankjewel lees(groot)ouders 
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Dag kleine ster daar aan de hemel 
Tijdens de paasvakantie moesten wij met grote verslagenheid en onbegrip afscheid 

moeten nemen van Sofia Acosta, leerling van het vijfde leerjaar. Nog steeds zijn we 

geschokt door het geheel onverwachte overlijden van deze lieve meid.  

Wij hebben niet alleen een leerling maar ook een goede vriendin verloren. 

Als steun aan haar  ouders en familie schreven de juf en de leerlingen deze 

afscheidstekst 



St.-Antoontje - 2021-2022 - pg 24 

 

 
 

 

Overlijdens in onze school 

 
 Sonja 
 Gillis 

 
 °13-11-1971 
 +21-01-2022 

 
 

Schoonmoeder van 
juf Céline 

 
  

  Sofia Joyce 
Acosta 

 
 °12-09-2010 
 +09-04-2022 

 
 

Leerling van 
onze school 

 
 Gilberte  
 Segers 

 
 °26-11-1945 
 +09-04-2022 

 
 

Oma van  
Mara (L5B) 

Hanot  

 
Julia 

De Vuyst 
 

°16-06-1942 
 +05-04-2022 

 
 

Overgrootmoeder 
Robbe  (L2A) 

en Louise  (P1A) 
De Deyn 

 
Eugène  

Temmerman 
 

°15-06-1942 
+09-05-2022 

 
 

Overgrootvader 
Robbe  (L2A) 

en Louise  (P1A) 
De Deyn 

 
Daniel 

Lagniau 
 

°27-09-1961 
+12-06-2022 

 
 

Grootvader 
Iane (L5A), 
Julle (K3A) 

en Yago (P1B) 
lagniau 

 
Renaat  

De Wever 
 

° 16-02-1954 
+ 11-06-2022 

 
 

Grootvader van 
Stan (L4A) 

en Ella (K3B)  
Temmerman 

 
Guillaume 
Cautaerts 

 
°1938 
+2022 

 
 

Grootvader 
Yana (L2B) 
Cautaerts  

 
André 

Beerens 
 

°30-05-1942 
+05-06-2022 

 
 

Overgrootvader 
Lize (P1A) 

De Gusseme  

 
Hubert 
Segers 

 
°23-12-1946 
+22-06-2022 

 
 

Grootvader 
Yara  (L5A) 

en Nona (L1B) 
Segers 

Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw 

ik heb genoten van de jaren met jou, 

ik weet dat het jou goed heeft gedaan 

maar ik zal je zo missen bij het verdergaan. 

 
Jef 

De Raes 
 

°21-12-1928 
 +20-05-2022 

 
 

Overgrootvader van 
Liv (L1A) 

en Finn (K1A) 
Van Vaerenbergh 
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Jayden 
22-06-2022 

Geboortes in onze school 

Dat prille, hulpeloze van een pasgeboren kindje 

wat is nieuw leven toch verbazingwekkend 

mooi en vertederend 

Cilou & Norah 
25-03-2022 

Mathis 
18-03-2022 

Een broertje voor 
Mathéo (k1b) Boogmans 

Dochtertjes van 
juf Sandra 

Twee zusjes voor 
Axel (L5b) en  

Nayla (L1a) Vandertaelen Senne 
08-04-2022 

Een broertje voor 
Otis (p1a) Moens 

Valentina 
11-05-2022 

Firdaws 
19-04-2022 

Een zusje voor 
Sabrine (L4b) Jakani 

Zusje voor 
Anna-Louise (P1a) Staels 

kleindochter 
voor juf Greet 

Jack 
17-05-2022 

Een broertje voor 
Katie  (K1a) 

Juune (L1a) en 
Mina (L2a) Monsieur 

Leona 
12-05-2022 

Een zusje voor 
 Sofia Acosta (L5a) 

Een broertje voor 
Jace Baten (P1B) 
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Proclamatie 

Jullie kwamen hier aan 

op kleine voetjes, 

soms met bange stapjes, 

jullie deden heel veel magjes, 

maar ook wel eens moetjes, 

en jullie maakten af en toe 

zelfs grapjes, 

 

Jullie leerden veel, 

speelden fijn, 

konden zo leuk 

nieuwsgierig zijn. 

Nu mogen jullie verder 

met een grote sprong, 

van hier tot in het eerste leerjaar! 

3de kleuterklas 
6de leerjaar 
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Jullie zijn klaar om uit te vliegen, de wereld ligt aan jullie voeten. En of je links 

of rechts afslaat, volg de weg die bij je past. Stap zelfverzekerd door en geloof in jezelf. 

Je hoeft niet bang te zijn want heel wat mensen begeleiden je mee.  

Misschien zal je eens slenteren en dan blijven zij wachten. 

 

Misschien wil je 

soms rennen dan 

laten zij je los, vol 

vertrouwen in wat 

je kan. 

Creëer je eigen 

mooie kansen.  

Je hebt de wereld 

iets te geven, laat 

je zien, groei en 

ontdek.  

Maak gerust elke 

dag een fout 

maar leer 

daarvan. 

Beschouw je 

fouten als een 

nieuwe kans om te 

leren. Het is heel 

normaal dat je 

niet alles kan.  

 

Ik hoop dat je hier 

een fijne tijd had 

maar nu laten wij 

je gaan, maar we 

blijven geloven in jou en wij vertrouwen erop dat jij je weg zal maken. Blijf vooral jezelf als 

de poort hier achter je dichtgaat. En weet … je bent hier steeds welkom; 
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BELANGRIJKE DATA voor het schooljaar 2022-2023 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : donderdag 22/09/2022 

HERFSTVAKANTIE   : maandag 31/10/2022 t.e.m. zondag 06/11/2022 

WAPENSTILSTAND   : vrijdag 11/11/2022 

KERSTVAKANTIE    : maandag 26/12/2022 t.e.m. zondag 08/01/2023 

SNEEUWKLASSEN    : dinsdag 17/01/2023 t.e.m. woensdag 25/01/2023 

KROKUSVAKANTIE   : maandag 20/02/2023 t.e.m. zondag 26/02/2023 

PAASVAKANTIE    : maandag 03/04/2023 t.e.m.  Zondag 16/04/2023 

DAG VAN DE ARBEID   : maandag 01/05/2023 

ZEEKLASSEN     : dinsdag 02/05/2023 t.e.m. vrijdag 05/05/2023 

VRIJAF (O.L.H. HEMELVAART) : donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 

PINKSTERMAANDAG   : maandag 29/05/2023 

BOSKLASSEN     : dinsdag 30/05/2023 t.e.m. vrijdag 02/06/2023 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : woensdag 14 juni 2023 

DE SCHOOL EINDIGT   : vrijdag 30/06/2023 om 11.40u. 

Het SINT-ANTOONTJE heeft de intentie voor de kerst- en zomervakantie te verschijnen.  Dit als contactblaadje tussen de school 

en thuis: twee belangrijke plaatsen in de leefwereld van onze kinderen. 

SCHOOL : Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANTONIUS 

    Opperstraat 32—1770 LIEDEKERKE 

    www.sint-antoniusschool.be 

REDACTIE : alle kinderen van de school en het schoolteamµ 

LAY-OUT : Juf Mirianne 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : juf Ruth 


