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December, een maand waarin we even terugblikken naar wat voorbij is.
We mochten in onze scholengemeenschap geluk en verdriet, succes en falen,
hoop en realiteit beleven.
Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar het schoolteam dat zich dag in dag uit
enthousiast inzet om alle kinderen een onbezorgde schooltijd te laten beleven.
Graag danken we ook onze ouderraad die telkens opnieuw de school en de
leerlingen financieel steunen.
Tevens kijken we reeds vooruit naar 2013 en maken we zoals iedereen goede
voornemens. Als schoolteam zullen we opnieuw klaar staan voor onze leerlingen
zodat zij hun dromen kunnen realiseren.
Aan allen, maar toch in het bijzonder aan alle leerlingen,
wens ik warme kerstdagen en een gezond voorspoedig 2013 !

Ruth Asselman
Directeur
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Geef me de 5

Alle kinderen werden de eerste schooldag verwelkomt door een super enthousiast team dat
iedereen een echte “High Five “ gaf bij het binnenkomen. Er bonsde een aanstekelijke dansmuziek door de boxen zodat al héél vroeg de
speelplaats op stelten stond. Zelfs de juffen en
meesters dansten het nieuwe schooljaar in.
Via een doorschuifsysteem belandde uiteindelijk iedereen bij zijn nieuwe juf of meester en
konden de eerste lessen van een nieuw schooljaar van start
gaan.
Om het einde van de dag af te sluiten, dansten we
allen samen op ons “Goeiedag lied” en sloten we
af met een spetterende “Shake je los” –dans, klaar
om er weer een heel jaar in te vliegen en het beste
van onszelf te geven.
Met handen begroeten we elkaar, kunnen we helpen, geven, krijgen, knutselen,
troosten en nog zoveel meer. Daarom is ons jaarthema:
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Sportdag in Huizingen

Al vroeg in het schooljaar stond er al heel wat op
het programma. Op donderdag
6 september 2012 trokken alle leerlingen van de
lagere school richting “Huizingen”. Daar organiseerde juf Riet en meester Gert in samenspraak
met ‘SVS’ een originele sportactiviteit volgens
leeftijd. Aan de foto’s kan je zien hoe superleuk
deze dag was.
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Uit de kindermond
In het eerste leerjaar ...
Juf : hak het woordje “BIM” in stukken
Lln : BIM BAM BOM
Dacht de leerling al aan de paasklokken?
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Zoef, zoef, zoef de wind waait door de bomen
Zoef, zoef, zoef,
de wind waait door de bomen.
Kijk, kijk, kijk,
de blaadjes worden bruin!
Zie je hoe de paddenstoelen
tussen al die blaadjes groeien.
‘t Is weer herfst

in het bos en in de tuin, hoy!
Ja, ja, dit hebben wij met onze eigen ogen mogen zien!
Samen met Nellie & Cezar gingen we op kabouterpad.
In het park zaten verschillende kabouters verstopt die ons gekke
opdrachtjes gaven. Het was een hele leuke, maar vooral herfstige zoektocht!

2de kleuterklas
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De herfst is weer in ‘t land
Bij het begin van de herfst trokken
de leerlingen van de lagere school
traditiegetrouw naar het Liedekerkebos.
De kleuters bewonderden het kleurenpalet van dit prachtig seizoen
echter dichterbij; namelijk in het

Pastorijpark, gelegen rechtover de
school.
Met de laarsjes aan werd er, per
leeftijdgroep, gewandeld in het park. Hierbij stond kijken, luisteren en ruiken centraal. Tijdens deze wandelingen werd er telkens heel
wat ontdekt.
Voor de eerste keer werd er
ook gespeeld op de mooie
speeltuigen die recent geplaatst werden. Beladen
met zelfgeraapte blaadjes,
kastanjes en andere vruchten werd er nadien opnieuw
richting school getrokken waar er verder gewerkt werd rond “herfst”.

Peuterklas
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Het eerste leerjaar bracht een bezoek aan de appelboer
Appeltjes bol en appeltjes rond
rollen en tuimelen over de grond
rol niet te ver verscholen in het groen
ik wil je rapen en in mijn mandje hier doen
eet ik je later glanzend en rond
appeltjes appeltjes ik word gezond!

Op maandag 17 september 2012 brachten de
leerlingen van het eerste leerjaar een bezoek aan
de appelboer. Een hele leuke namiddag! Terwijl de
boerin ons heel veel uitleg gaf, mochten we proeven
van lekker zelfgemaakt appelsap.
De dag nadien verwerkten we een hele bak
appels in heerlijke appelmoes en appelcake.

1ste leerjaar
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DUIZENDMAAL DANK U voor uw bijdrage en steun

BEDANKT !
Met de winst (1 007 euro) van onze ijsjesverkoop van vorig schooljaar steunden we
het weeshuis in Taroudant (Marokko)
Aankoop van:


Pampers, melkpoeder en voeding voor de

20 baby’s in het weeshuis.


Speelgoed, gezelschapspelletjes,
schminkgerief, stiften en kleurpotloden
voor ongeveer 40 tot 50 straatkinderen.



Een schooltas gevuld met schrijfgerief en
schoolbenodigdheden voor de straatkinderen.



Schildermateriaal en verf om de klaslo-
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Het was hartverwarmend om met jullie hulp
zoveel kinderen gelukkig te kunnen maken.
Bedankt !
Astrid Van den Brande

St.-Antoontje Pagina 11

Kermis in ons dorp
Het eerste weekend van oktober zal voor vele kinderen van Liedekerke het leukste
weekend van het jaar zijn. Al vrij vroeg stond de twister in zijn startblokken. Op
woensdag zagen we de kramen en de kindermolens aankomen en op het gemeenteplein aan de kerk kwam er een nieuwe attractie bij voor de grotere kinderen.
De ganse week werd er gewerkt rond “Kermis”. De grote verrassing komt altijd op
het einde: “Een ritje op de molen voor groot en klein”.
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Het eerste en tweede leerjaar brengen een bezoek aan Gent

Op 22 oktober vertrok de eerste graad op leeruitstap naar Gent.
In de voormiddag brachten we een bezoek aan de School van Toen.
De kinderen keken hun ogen uit naar al die oude spullen van weleer: leien, griffels,
schorten,klompen, ezelsoren, lange tongen enz.
Een strenge juf vertelde hoe het vroeger was. Iedereen was muisstil en erg onder
de indruk.
In de namiddag trokken we naar

het huis van Alijn. Daar keken we
naar een grappig poppenspel met
Pierke in de hoofdrol.
Dit was een leerrijke en leuke uitstap !

1ste leerjaar
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Op 22 oktober gingen het eerste en het tweede leerjaar op uitstap naar Gent.
Het eerste leerjaar trok naar de school van toen.
Daar leerden ze heel veel over hoe het schoolleven verliep zo’n honderd jaar geleden.
De kinderen kregen een schort of een uniform aan.
Ze schreven op een lei. Ze werden ‘gestraft.’ ( Wie kreeg de ezelsoren op zijn of
haar hoofd? , Wie kreeg de lange tong? )
Het tweede leerjaar kreeg een rondleiding door het historische centrum. We leer-

den veel bij over de verschillende gebouwen. Ook gingen we naar schilderijen kijken. Onze gids vertelde op een grappige manier allerlei verhaaltjes over Gent.
Tijdens de namiddag gingen we naar het poppentheater. Pierke Pierlala en zijn
vrienden beleefden dolle avonturen. De kinderen lagen onmiddellijk in een deuk.
Gelukkig liep alles goed af.
De uitstap naar Gent was weer een voltreffer. Zeker eens doen met het hele gezin!
Het huis van Alijn is een echte aanrader.

2de leerjaar

St.-Antoontje Pagina 15

Cijferrijmen in het derde leerjaar
1

schopt op mijn been

2

heeft een nieuwe slee

3

ziet Marie

4

drinkt bier

5

staat stijf

6

heeft een gevaarlijk mes

7

heeft veel neven

8

heeft veel kracht

9

is een beetje verlegen

10

is gezien

1

valt op een steen

2

gaat morgen naar zee

3

zag gisteren Marie

4

dronk een flesje bier

5

heeft een dik lijf

6

heeft een mes

7

heeft een mooi leven

8

lacht en is zacht

9

moet vegen

10

heeft vandaag Lien gezien
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Stellen in de zesde klas

Verrassingsfeest voor Reus.
In het grote bos in een grot woont een Reus.
Hij doet een dutje maar wordt wakker met een reuzenhonger. Hij snuffelt in zijn grot: niets te bespeuren. Dan gaat hij
op pad: niets te bespeuren. Dus gaat hij naar een vriend. “Dwergje”
heet hij. Maar Dwergje is niet thuis. Op de deur hangt een klein briefje: “Ben op

de droomberg” staat er. Dat is de grootste berg van heel Sprookjesland. Dat is
wel ver, ook voor een reus. Maar de reus is sterk en begint aan zijn tocht. Hij
heeft ook het gevoel dat hij iets vergeten heeft. Raar, denkt hij. Ondertussen
heeft Dwergje een verrassingsfeestje voor Reus georganiseerd. Iedereen heeft
zich verstopt en toen Reus komt, springt iedereen een gat in de lucht en ze riepen “VERRASSING”! De Reus schrikt, maar is zeer blij. En daar is al zijn eten. Hij
is vergeten dat hij jarig is. En zo leefden ze nog lang en gelukkig.

Het gebeurde allemaal op donderdag 12 mei 2012. Luna, Ellen en ik gingen
schaatsen. Plots gingen alle lichten uit. Ellen en Luna werden moe. Ze gingen
rusten. Ik schaatste verder. Iemand verschijnt uit het duister. Hij kwam op me
af. En ik viel, ik was duizelig en viel flauw. Ik werd wakker en mijn pols lag in het
gips. Ik lag in bed, iedereen was aanwezig. Een week later mocht er een lichte
gips aan. De dokter zei: nog twee weken en het mag eraf. Het is allemaal goed
gekomen. Toen kwam er een varkentje met een lange snuit, het
verhaaltje is uit.
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De Filipijnse bevolking dankt ons
Tijdens de vastenactie ging het een deel van
het sponsorgeld van de vastenvoettocht
naar het project van An Van Geert ten voordele van de Filipijnse bevolking. Ze kocht
met het geld kledij, schoolgerief, ….

An Van Geert
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Gebarentaal

De zorgjuffen
Lynda & An & Nele
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Sportieve leerlingen
De zaal van het gemeenschapscentrum liep op
vrijdag 7 december nokvol voor de jaarlijkse
huldiging van de Liedekerkse sportlaureaten. Op
deze viering worden Liedekerkenaren gehuldigd
die in 2012, zowel individueel als in clubverband,
op sportief vlak heel wat hebben gepresteerd.
Febe De Smedt, leerling uit het 3de leerjaar B,
behaalde dit seizoen bijna overal waar ze startte
een eerste plaats (16 overwinningen). Deze uitmuntende wielrenster moest slecht één keer vrede nemen met de tweede plaats. Zij ontving een
prachtig trofee.
Niet alleen Febe behaalde trofeeën maar we hebben nog sportieve leerlingen op school.
Het podium van de pajotrun
(kermisloop) werd ingenomen door
leerlingen van onze school.
Bij de jongens tot 9 jaar behaalde Milan
Kellens de tweede plaats. In de categorie meisjes tot 9 jaar behaalde Febe De
Smedt de eerste , Noah Kellens de
tweede en Lynn Van den Eeckhoudt de
derde plaats. Jane Silverans behaalde
de tweede plaats in de categorie meisjes
vanaf 9 jaar. En dan hebben we nog Ian
en Liam Meert die scoren in loopwedstrijden en een medaille mogen mochten naar huis .
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Licht uit!
Op 19 november 2012 kregen onze
kleuters in de school een voorstelling uit
het boek ‘licht uit’. Ze werden verwelkomt
boven op zolder waar een echte tent stond.
Binnen in de tent, verlicht met UV-lampen, werd het
muisstil als Guy Daniëls begon te vertellen over zijn boek. Uw kleuter zal
waarschijnlijk heel wat verteld hebben over zijn ervaring...
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Het vijfde leerjaar verkent de stad van Ambiorix
Op dinsdag 13 november trokken we met 5A en 5B naar Tongeren.
Na een lange rit met veel file kwamen we aan bij de Moerenpoort. Nog even wandelen en we waren er.
Nadat we ons ontdaan hadden van jassen en rugzakken werden we in drie groepen
verdeeld. Iedere groep kreeg een rondleiding in het museum.
Via vraag en antwoord ontdekten we de wereld van de voedsel-verzamelaars, de
eerste landbouwers en de Gallo-Romeinen.
We zagen hoe ze leefden, wat ze aten en welke materialen ze gebruikten.
Na de rondleiding gingen we naar het atelier. Daar werden we ingelijfd bij het Romeinse leger.
Verkleed als soldaat leerden we het verschil tussen een Gallische en Romeinse wapenuitrusting.
En toen was het tijd voor het echte werk, we oefenden de Romeinse gevechtstechnieken in.
Geen paniek, niemand is gewond geraakt!
Van zo ver in de tijd reizen, krijg je honger natuurlijk. Gelukkig mochten we onze
boterhammetjes opeten in het 'triclinium' (de eetzaal).
In de namiddag stond onze gids ons op te wachten om ons een boeiende rondleiding te geven door de oudste stad van België.
Via de Romaanse kloostergang bezochten we de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, wat
was die groot!
Nadien kwamen we onze held Ambiorix tegen en dan liepen we door tot aan het
praetorium, dit is het administratief centrum van Tongeren.
Via het begijnhof kwamen we terug bij de Moerenpoort aan, daar namen we afscheid van onze gids en keerden we huiswaarts.
Het was een heel toffe en leerzame uitstap.

5de leerjaar B
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Zwarte Pieten speelden blijkbaar in onze turnzaal

“Holder de bolder, wat een gedonder!”
Wat is er nu toch gebeurd in de turnzaal?
Toen we op weg waren naar de kleuterturnzaal merkten
we al gauw dat er iets niet pluis was.
De gang lag vol met houten blokken en toen we onze turnzaal zagen vielen we bijna achter over. Wat een rommel
zeg! Alles lag overhoop: hoepels, kegels, ballen, fietsen,
banken, blokken, enz…
We vonden er ook een brief van de Sint:

“Lieve kinderen,
Ik vrees dat mijn zwarte Pieten vannacht lekker gespeeld
hebben in jullie turnzaal, maar ze zijn blijkbaar iets vergeten!
Ja ja ze zijn vergeten op te ruimen, die zwarte pieten toch.
Willen jullie mij helpen lieve kindjes om de turnzaal zo mooi mogelijk op te ruimen,
nadien een leuk Sint – dansje en bewegingsversje met de juf en dan worden jullie
misschien zelf Piet?
Vele lieve groetjes,
De Sint “
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Natuurlijk deden we alles wat de Sint ons vroeg en onze
Juf was weer dolblij met de mooi opgeruimde turnzaal.
We dansten er dan nog goed op los en leerden er zeer
fijn Sint-versje aan ( “Dit is Sint en dat is Piet”)
De volgende turnles stond er een heus Pietenparcours
voor ons klaar. “Over de daken lopen, springen van dak
tot dak, door de schoorsteen kruipen, pakjes wegdragen, van het dak glijden, enz…
We hadden het allemaal zo fantastisch gedaan dat we een echt Pietendiploma kregen. Vanaf nu zijn we dan ook allemaal super hulppietjes van de Sint.
Het was een ongelooflijke belevenis voor onze kleuters, maar ook
onze lagere schoolkinderen beleefden dolle pret aan het Pietenparcours!

Juf Riet
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Onze kleuters van de derde kleuterklas kennen vanaf nu Zwarte Piet en Sinterklaas
Onze kleuters van de derde kleuterklas
kennen Zwarte Piet en Sinterklaas, maar
ze weten nu ook dat er spiekpietjes zijn.
Deze geheimzinnige sinterklaashulpjes
lijken op gewone Pieten, maar dan veel
kleiner. Elk jaar rond deze tijd verstoppen de Spiekpietjes zich overal. Zo kunnen ze in de gaten houden of jij heel lief
bent, of toch een beetje stout. Zo komt
de Sint precies te weten wie cadeautjes
verdient en wie niet … Eén van de vele
Spiekpieten heeft zeker en vast ook toegekeken in onze klas wanneer wij als knutselpieten aan de slag gingen om een mooie stoomboot te knutselen. Iedereen
deed zijn uiterste best! En ja … speelgoed en lekkernij …… Onze kleuters zijn er
dan nu nog meer dan ooit van overtuigd, dat wanneer je goed je best doet Sint en
Piet dat heel fijn vinden en je met leuke dingen verrassen.
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Sfeerfoto’s ‘Sinterklaas en Zwarte Piet op school’
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Schilder herfst heeft geen geheimen meer voor onze kleuters

Schilder herfst heeft geen geheimen meer voor onze kleuters van
de derde kleuterklas.
In het park gingen we op zoek naar
allerlei herfst-materiaal. Onze klas
toverden we om in een heus herfstbos en dit bracht ons bij het ver-

haal van Sneeuwwitje en de zeven
dwergen. Het verhaal werd door
de juf op verschillende manieren
verteld, maar naar de film van
Sneeuwwitje en de zeven dwergen
kijken op groot scherm was natuurlijk de kers op de taart.
Vanuit deze beleving kregen onze
kleuters de opdracht het verhaal in

verschillende scènes na te tekenen.
En … ja als echte tekenaars gingen
ze aan de slag. Het resultaat mag
gezien

worden! Niet ?!

3de kleuterklas
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Elfjes uit het vierde leerjaar A
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De leerlingen van het eerste leerjaar traden op voor de bewoners van St.-Rafaël
Op 20 november 2012 trokken de
leerlingen van het eerste leerjaar
traditiegetrouw naar het rustoord
‘St.-Rafaël’ om de bejaarden een
gezellige namiddag te bezorgen in
het kader van de week van de derde
leeftijd. Juf Riet zorgde ervoor dat
onze leerlingen prachtig konden
dansen op de muziek van ‘chichiwa’
en ‘op mijn waterscooter’. De
bewoners van St.-Rafaël bewonderden met grote ogen hoe het jong geweld kon dansen. Ze verlangen al
naar volgend jaar om hen nog eens
bezig te zien.

Eerste leerjaar
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Uit de kindermond
Nu weten ze in het zesde leerjaar waarom er zoveel treinen
met vertraging rijden in ons land. Jordy ontdekte een
locomodief !
Tijdens de les taalschat werd er gewerkt met
een milieualfabet. Loppe zei bij de letter “C” van
compost. Mmmmm meester, dat lust ik graag !

Tijdens een kringgesprek in de eerste kleuterklas …
Juf
:
Hoe noemt mama?
Kleuter :
“moeke”
Juf
:
Hoe noemt papa?
Kleuter :
“vake” en mijn zus noemt “broer”.
Wonderbaarlijke recepten uit het zesde leerjaar
De leerlingen van het zesde leerjaar kregen de stelopdracht om een wonderbaarlijk recept

samen te stellen. Zie-

hier de resultaten …
of ze lekker zijn is nogal de vraag …
wonderbaarlijk zijn ze alleszins!









Opblaas blauwebessensoep
3 kg blauwe bessen
1 paar stinkende kniekousen
1 dl blauwe verf
50 ml olifantenvet
1 l kattenpis
2 paddenogen
Een soeplepel kikkerdril

1. Stoof de paddenogen en blauwe bessen in een grote
ketel.
2. Giet daarna de kattenpis en blauwe verf in de ketel.
3. Laat drie kwartier pruttelen op een zacht vuurtje
4. Voeg er de kniekousen aan toe
5. Plet de soep met de stamper
6. Roer vervolgens in de soep om de ingrediënten mooi
te binden.
7. Doe er als afwerking een snuifje olifantenvet en een
eetlepel kikkerdril bij.
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Vlieg naar de ruimte soep
2 eetlepels glitters
1 koffielepel ruimtestof
1 kg meteorieten
1 stuk van de maan
1 l ruimtewater
3 haren van en ruimtebewoner
1 kg astronautengroenten
1 theelepel maanstof
1 bloem van op de maan
1 snuifje kokoskruiden

1. Stoof de kilo meteorieten met het stuk van
de maan.
2. Pluk ondertussen die blaadjes van de maanbloem
3. Voeg de blaadjes van de maanbloem bij de
kilo meteorieten en het stuk van de maan.
4. Doe er daarna de drie haren van de ruimtebewoner in en stoof verder
5. Snijd de astronautengroenten en doe ze bij
de rest.
6. Als alles klaar is giet er het ruimtewater bij.
7. Daarna kruiden we af met een snuifje kokoskruiden, één theelepel maanstof en één
koffielepel ruimtestof om het op smaak te
brengen.
8. Serveer het op een mooi
bord
9. Strooi er de glitters boven
op als versiering

Verkleinsoep
Ingedriëntenlijst
10 oogballen, 30 g berenvet, vleesetende plant,
mensenbloed, 1 eetlepel grootmoeders kruiden, 1 Spaanse peper, gedroogde rode mier,
500 g eekhoorntjesbrood, 16 muizenoren, gedroogde pieren.
1. Reinig de vleesetende plant en de muizenoren en snijd in stukken
2. Snijd het eekhoorntjesbrood in stukken en
stoof ze een beetje aan in berenvet.
3. Stoof nu ook de vleesetende plant en de
muizenoren in een beetje berenvet
4. Giet het mensenbloed in de kom samen met
de groenten
5. Laat alles gedurende één uur zachtjes koken.
6. Mix de soep fijn.
7. Snijd de Spaanse peper heel fijn en voeg toe
aan de soep
8. Doe er dan nog een beetje grootmoeders
kruiden bij.
9. Meng alles goed door.
10.Breng de soep op smaak met gedroogde
mier.
11. Leg voor het opdienen in ieder bord enkele
oogballen.
12.Giet er de kokende soep over.
13.Serveer het met gedroogde pieren.
Wie durft het aan om van deze
soep te eten, en verder te levens als
kabouter?

6de leerjaar
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Elfjes uit het vierde leerjaar B
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Vreugde in onze school

St.-Antoontje Pagina 35

Verdriet in onze school
Je gaf me je liefde bezorgdheid en trouw
Ik heb genoten van de jaren met jou
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan
Maar ik zal je zo missenbij het verdergaan.
Anna
D’hoe
°19 augustus1930
+ 27 juli 2012

Rosa
Spienssens
°8 oktober 1936
+ 8 augustus 2012

Nieke
Stockmans
°10 november 1921
+ 14 augustus 2012

Oudleerkracht

Oma van
Robin Martens (L3B)
Louise De Schrijver
(L2A)

Moeder van
Marleen De Mot
(boekhouder)

+ 11 september 2012

Francine
Dauwe
°14 februari 1927
+ 14 september 2012

Overgrootmoeder van
Stan (K2B) &
Maarten (L1B)
Bronselaer

Overgrootvader van
Jill (L6A) &
Tim (L4A) Desmet

grootmoeder van
Amy (K2B)
Langbeen

André
Ceurtvriend
°25 mei 1918
+ 14 september 2012

Morbert
Mbangi

Madeleine
Braeckmans
°19 april 1928
+ 21 november 2012

Marieke
De Dier
°21 februari 1931
+ 3 september 2012

Grootvader van
Sophie Ceurtvriend
(kleuterjuf K2B)

André
Claes

+ 20 oktober 2012
Oom van
Gaël (L4A) Mbangi
Carolina (L2B) &
Jeremy (K3B)

Oma van
Ken (L5A) De Roock
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Spelletje
We stelden vijf vragen aan al onze juffen en meesters !
 Wat is je lievelingskleur?
 Wat is je lievelingsdrank?
 Ik heb een hekel aan ...
 Wat is je lievelingseten?
 Wat is je grootste droom?
Ken je de juffen of de meesters goed? Neem dan zeker deel.

De winnaar krijgt een stripverhaal !
 appelblauwzeegroen

 rood

 groen

 ice-tea

 martini

 kokoslikeur

 onrechtvaardigheid

 opstaan als het nog

 zagende mensen

 lasagna

 pasta

donker is

 een wereldreis
maken

 zoet ! Gebak,
dessertjes

 die droom is reeds
uitgekomen.

 reis naar onbewoond
eiland
Juf / meester
________________

Juf / meester
________________

Juf / meester
________________

Welke juf of meester heeft nu welk antwoord gegeven? Je kan kiezen uit
Sophie

Mirianne

Nele

Natalie

Dirk

Aleidis
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Activiteitenkalender tweede en derde trimester
KERSTVAKANTIE TOT EN MET
6 JANUARI 2013

MAANDAG

24 DEC

DINSDAG

8 JAN

WOENSDAG

16 JAN

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

WOENSDAG

16 JAN

VERTREK SNEEUWKLASSEN

6de leerjaar

VRIJDAG

25 JAN

TERUGKOMST SNEEUWKLASSEN

6de leerjaar

VRIJDAG

25 JAN

HOUD DE DIEF

DINSDAG

5 FEB

MEDISCH ONDERZOEK

VRIJDAG

8 FEB

CARNAVALSTOET

MAANDAG

11 FEB

KROKUSVAKANTIE TOT EN MET 17 FEBRUARI

DINSDAG

19 FEB

MEDISCH ONDERZOEK

3de leerjaar B

MAANDAG

25 FEB

UITSTAP AALST

5de leerjaar

DINSDAG

26 FEB

VRIJDAG

8 MAART

MAANDAG

11 MAART VRIJAF

DINSDAG

12 MAART

VRIJDAG

15 MAART SPORTDAG KLEUTERS

MUSICAL ‘Annie’

Vertrek om 12u
Terug op school 18u00

1ste tot en met
6de leerjaar

Geen school

Kleuter en lager

Activiteit op school

5de leerjaar
3de leerjaar A

Namiddag

Lagere school

FOTOGRAAF
OP SCHOOL

MEDISCH ONDERZOEK

1ste kleuterklas A
Geen school

AUTEURSLEZING
DIRK NIELANDT

1ste leerjaar
De Grote Giraf in
Geraardsbergen

Kleuters

Schooljaar 2010—2011
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VRIJDAG

15 MAART MEDISCH ONDERZOEK

1ste leerjaar

MAANDAG

18 MAART

WOENSDAG

20 MAART VASTENVOETTOCHT

VRIJDAG

22 MAART MEDISCH ONDERZOEK

WOENSDAG

27 MAART EUCHARISTIEVIERING

VRIJDAG

29 MAART MEDISCH ONDERZOEK

MAANDAG

1 APRIL

PAASVAKANTIE TOT EN MET 12 APRIL 2012

MAANDAG

15 APRIL

VERTREK ZEEKLASSEN

VRIJDAG

19 APRIL

TERUGKOMST ZEEKLASSEN

VRIJDAG

19 APRIL

MEDISCH ONDERZOEK

ZONDAG

21 APRIL

EERSTE COMMUNIE

St.-Niklaaskerk om 10u

ZATERDAG

27 APRIL

PLECHTIGE COMMUNIE

St.-Niklaaskerk om 16u

WOENSDAG

1 MEI

VRIJAF

Geen school

DONDERDAG

9 MEI

HEMELVAARTDAG VRIJAF

Geen school

VRIJDAG

10 MEI

VRIJAF

Geen school

DINSDAG

14 MEI

TECHNIEKDAG

Bellekouter Affligem

MAANDAG

20 MEI

PINKSTERMAANDAG

Geen school

ZONDAG

26 MEI

SCHOOLFEEST

VRIJDAG

31 MEI

MEDISCH ONDERZOEK

2de kleuterklas B

DINSDAG

11 JUNI

INFOAVOND BOSKLASSEN

Voor de ouders en
leerlingen van het
1ste en 2de leerjaar

DONDERDAG

20 JUNI

OUDERCONTACT

1ste en 2de leerjaar

AUTEURSLEZING
LUC DESCAMPS

5de leerjaar

5de leerjaar A
St.-Niklaaskerk om 9u

1ste tot en met 6de
leerjaar
5de leerjaar B

Nieuwpoort

3de en 4de leerjaar

2de kleuterklas A

4de - 5de en 6de
leerjaar
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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

: G.V.B SINT-ANTONIUS
Opperstraat 32
1770 Liedekerke
(053) 66 88 35 – fax (053) 68 52 39
E-mail: st.antoniusschool@scarlet.be
Website: http://www.sint-antoniusschool.be/

REDACTIE : Alle kinderen van de school en het schoolteam.
LAY-OUT
: Juf Mirianne
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Juf Ruth

