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BASISSCHOOL 
 

NIEUWE WEBSITE: DAAR IS IE DAN… 
Vorige week lichtten we al een tipje van de sluier. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan 
onze vernieuwde website. En dus kan iedereen die het wil, dit weekeinde al eens een kijkje 
gaan nemen. De lay-out werd opgefrist, een aantal mogelijkheden uitgebreid en we kunnen 
opnieuw fotoreportages toevoegen. 
De oude vertrouwde webadressen blijven uiteraard in gebruik: www.antoontje.be of 
www.antoniusschool.be U zal ook merken dat we meer aandacht hebben besteed aan de 
nieuwe privacywetgeving: voortaan hebt u een login nodig om de foto’s van de klas van uw 
kind te kunnen bekijken. De juf of meester zal u die code zo spoedig mogelijk bezorgen. 
Verder zal u merken dat onze nieuwe website op alle apparaten beter leesbaar zal zijn. We 
hopen daarmee ook aan alle geïnteresseerden meer leescomfort aan te bieden. 
Verder zullen we als school nóg meer proberen in te zetten op elektronische communicatie, 
wat niet alleen economische en ecologische voordelen biedt, maar ook vaak efficiënter 
verwerken van gegevens inhoudt. 
Uiteraard staat u ook vrij om via het contactformulier op onze nieuwe website eventuele 
eerste indrukken of opmerkingen door te geven. 
 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN 2019-2020: VOORRANG AAN BROERS EN ZUSSEN 
Misschien hebt u het ook via de media vernomen dat de scholen heel lang niet precies 
geweten hebben hoe de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 zouden verlopen. De 
regering wilde hiervoor nieuwe richtlijnen doorvoeren, maar vanwege een belangenconflict 
ingeroepen door de Franstalige gemeenschap, weten we sinds kort dat alles bij het oude 
blijft, althans voor volgend schooljaar. Wij zullen dus de inschrijvingsprocedure van de 
voorgaande jaren hanteren, welke in alle Zoerselse scholen gehanteerd wordt. 
Dat betekent dat wij vanaf ma 4 februari 2019 alle broers en zussen van onze huidige 
kleuters en leerlingen en de kinderen van personeel de gelegenheid zullen geven om in te 
schrijven in onze school. 

Vanaf 1 maart kunnen alle nieuwe leerlingen zich 
inschrijven. Op die datum vervalt de 
voorrangsregeling van broers en zussen van onze 
leerlingen. 
Het is belangrijk om er rekening mee te houden 
dat we een maximumcapaciteit hebben van 50 
kinderen per geboortejaar in de kleuterschool en 
50 kinderen per leerjaar in de lagere school. Op 
de nieuwe website kan je volgen hoeveel 
plaatsen er per jaar nog vrij zijn. 
 

http://www.antoontje.be/
http://www.antoniusschool.be/


 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 21 jan., 10.45u 5-jarigen & 1ste leerjaar uitwisseling 

Ma 21 jan, 19.30u ouders van 6de lj  Info-avond over het secundair onderwijs 

Di 22 jan VM  3-jarigen   Bezoek aan de bibliotheek 

Do 24 jan.  2de leerjaar   Bezoek Plantin Moretus 

Do 24-vrij 25 jan. 6de leerjaar   Drugs Preventie Project 

Vrij 1 febr.  Iedereen   Facultatieve verlofdag 

Zo 3 febr., 9.00u Eerste Communicanten Voorbereiding Naamopgave 
      11.00u Iedereen    Viering Naamopgave 
Bekijk vanaf nu ook regelmatig de kalender op de website! 
 
KLEUTERSCHOOL 
 
DVD GROOTOUDERFEEST TE KOOP 
Dankzij jullie respons en goedkeuring voor het filmen tijdens het grootouderfeest, zal er ook 
dit jaar weer een dvd te koop zijn voor € 10. Indien je deze wil bestellen, stuur je best een 
mailtje naar info@antoniusschool.be 
 
RESERVEKLEDIJ 
Wie thuis nog lange broeken heeft van de maten 3,4 of 5 jaar, mag deze mee geven naar de 
kleuterschool, wij zitten weer helemaal door onze voorraad. Liefst joggingbroeken, en enkel 
lange broeken momenteel. Alvast bedankt! 
 
3-JARIGEN 
Volgende week werken wij met onze kleuters rond het thema boekjes. Iedereen mag 1 van 
zijn lievelingsboeken mee naar school brengen, het mag een prentenboek zijn, een 
kookboek, stripboek, plaatsjesboek, geluidenboek, knutselboek, kleurboek of gewoon een 
heel gek boek.  
Wij willen ook graag een leuk fotoboek maken van alle kleuters van onze klas, daarom mag 
iedereen minstens 1 grappige, leuke foto van zichzelf of met broer of zus of mama of papa of 
de hele familie mee naar school brengen. 
Op dinsdag brengen we een bezoek aan onze bib in St. Antonius. We doen er een 
boekenzoektocht met de opa's en oma's en luisteren naar veel mooie verhaaltjes die zij ons 
gaan voorlezen. Dat wordt dus genieten!  
Waarom vertellen?  
Het prikkelt de fantasie en het geheugen. Kinderen pikken nieuwe woorden op en verruimen 
zo hun woordenschat. Voorlezen maakt gevoelens en ervaringen bespreekbaar. Maak het 
spannend en grappig en vooral geniet van een gezellig moment samen met je kleuter. Zeker 
doen! 
 
 
 
 
 

mailto:info@antoniusschool.be


LAGERE SCHOOL 
 
KOEN VAN BIESEN OP BEZOEK IN HET 3DE LEERJAAR 
Op vrijdag, 25 januari komt Koen Van Biesen met een piano en een ukelele naar ons 
theaterzaaltje. Samen met de kinderen van het derde leerjaar zal hij een verhaal tot leven 
brengen d.m.v. muziek, liedjes en geprojecteerde illustraties. Nadien is er tijd om meer te 
weten te komen over het ontstaan van het verhaal. Ook de weg die het boek aflegt "van 
idee tot afgewerkt product" zal aan bod komen. 
 
 
NIEUWS UIT CREALAND 
In Crealand zocht het 4de leerjaar deze week hoe je in een tekening de sfeer kan 
overbrengen via lichtspel. 

 
 

 
WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool 
 


