Alweer een fantasierijk resultaat uit Crealand…
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BASISSCHOOL
NIEUWSBRIEF NIET MEER OP PAPIER
De nieuwsbrief zal vanaf nu enkel per mail verstuurd worden en is natuurlijk ook steeds zichtbaar op
Facebook en onze website: www.antoniusschool.be Kies voor Downloads.
Wie de Nieuwsbrief toch nog graag op papier ontvangt, mag dat laten weten aan Sandra Croenen.

HALLOWEENWANDELING
Beste ouders, op zaterdag 20 oktober organiseren de scholen uit Zoersel een Halloweenwandeling. Dit in het
kader van Zoersel, dorp in de kijker. Ook het oudercomité van de Antoniusschool doet hier aan mee.
Voor deze avond wordt het park van Halle (vroegere gemeentehuis) omgetoverd tot een gezellig en spannend
bos vol plezante en licht griezelige wendingen.
Vrij vertrek tussen schemering (17u30) en duisternis (21u).
Het wordt een griezelig fijne wandeling, waarbij ook een akelig toneel voorzien wordt door toneelgroep Tilia en
we ook kunnen genieten van de voorstelling van een vuurspuwer.
Uiteraard mogen ook de heksensoep, jeneverbar, frietjes en hamburgers niet ontbreken.
Houd deze datum alvast vrij, meer info volgt later nog.
We hopen jullie dan talrijk te ontmoeten.

Ter voorbereiding van de Halloweenwandeling is het Oudercomité op zoek naar grote glazen
bokalen, lege keukenrollen, melk- of fruitsapbussen (zie foto), witte pingpongballetjes en witte
lakens. Graag volgende week binnenbrengen op het secretariaat.

AANDACHT VOOR MOOIE INITIATIEVEN
Aan het einde van deze nieuwsbrief sturen we graag nog informatie door over 2 zinvolle projecten:
- Het Dobbeltje, de spelotheek die door de gemeente georganiseerd wordt. Ze ontvangen
scholen, maar je kan er zelf ook met je (klein)kinderen gezelschapsspelen en puzzels komen
uitzoeken en ontlenen. Zeker de moeite waard!
- DOMO, een project ter ondersteuning van gezinnen. Deze bekendmaking richt zich zowel
naar gezinnen die de hulp van een vrijwilliger kunnen gebruiken, als mensen die zich als
vrijwilliger willen engageren.

DATA OM TE ONTHOUDEN
Maandag 1 oktober
voor iedereen

Facultatieve verlofdag

Woensdag 3 oktber

2,5-jarigen

Uitstap Cats & Dogs

Donderdag 4 oktober

4-jarigen

Uitstap Dierenrijk

Vrijdag 5 oktober

5-jarigen

Uitstap Vrieselhof, Oelegem

Woensdag 10 oktober

voor iedereen

Pedagogische studiedag

Woensdag 17 oktober

voor iedereen

Pedagogische studiedag

Zaterdag 20 oktober

voor iedereen

Halloweenwandeling

Vrijdag 30 november

voor iedereen

Quiz Oudercomité

KLEUTERSCHOOL
SOCIALE VAARDIGHEDEN
Tweemaandelijks werken alle kleuters rond een gezamenlijk actiepunt. Deze week zijn we gestart met
de afspraken in en rond de speelplaats.
- Bij het belsignaal op een stip in de rij gaan staan.
- Binnen de gele lijnen blijven met een fiets.
- Niet lopen in de gang.
- …
We krijgen hierbij hulp van drie poppen: Benny, Samira en Nele. Als we de afspraken kennen, en we
houden ons eraan, verdienen we een ster!
We zijn benieuwd of we met onze kleuterschool, op het einde van het schooljaar, 5 sterren hebben
verdiend.

2,5-JARIGEN
Volgende week werken de peuters rond het thema huisdieren. Wie graag een bezoekje brengt aan
de klas met zijn hond, kat, konijn, ... mag een mailtje sturen naar lisa.Peeters@antoniusschool.be
om verder af te spreken.
Woensdag brengen we een bezoekje aan dierenwinkel Cats & Dogs te Schilde.
3-JARIGEN
Volgende week werken wij rond huisdieren. In dit thema kregen wij vandaag al bezoek van een
dierendokter. Omdat we geen vervoer naar de hondenschool konden boeken in deze week maar we
toch heel graag daar eens een kijkje gaan nemen, gaat deze uitstap door op 21/6 in de
namiddag. Wie thuis een huisdier heeft en dit graag eens meebrengt naar de klas mag een seintje
geven aan de juf zodat we alles kunnen inplannen. Dus alle hondjes, poezen, konijntjes, vogeltjes,
schildpadjes, cavia's, hamsters.... zijn welkom!
We sluiten deze week af met een leuk dierenfeest. Iedereen mag iets meebrengen voor het feest:
worstjes, nootjes, rozijntjes, kaasblokjes, groentjes, fruitjes , alles gesneden in een potje MET naam.
De dopjesactie voor het opleiden blindengeleide honden gaat ook van start, dus verzamelen maar!
4-JARIGEN
Donderdag 4 oktober gaan we op uitstap naar Dierenrijk. Alle kleuters brengen die dag een handige
boekentas of rugzak mee met een lunckpakket et 2 tussendoortjes. Voor drank zorgen de juffen.
Gelieve ook aangepaste kledij aan te doen bij julie kleuter . Voorzie voldoende warm gerief en ook
een regenjas, alles genaamtekend.
5-JARIGEN
Vrijdag 4 oktober gaan we op uitstap naar het Vrieselhof in Oelegem. We vertrekken meteen ’s
morgens en komen pas in de namiddag terug. Dus alle kinderen hebben een rugzak nodig met 2
snacks en een lunchpakket.

LAGERE SCHOOL
OP SCHOOL NA 16.00u?
Soms zien we kinderen na schooltijd nog gauw teruglopen naar de klas omdat ze iets vergeten zijn.
Het is belangrijk dat ze dan steeds eerst even langs het secretariaat gaan om dit te vertellen. Na
schooltijd hebben de leerkrachten de gewoonte om de deuren van de gangen af te sluiten. We
willen zeker nooit iemand opsluiten…

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND, LANG WEEKEND!
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens
Directie Antoniusschool

Open: elke woensdag van 13u tot 17u
2de en 4de zaterdag van 10 tot 12u

Beste kinderen, ouders, grootouders, …

Al eens een bezoekje gebracht aan de

Spelotheek van Zoersel?
De moeite waard om eens binnen te lopen en te komen kijken wat voor spelen we aan te bieden
hebben. We hebben zowel gezelschapsspelen, puzzels als buitenspeelgoed.
Voor 10 euro per jaar mag je telkens 3 spelen lenen voor 4 weken. Op die manier kan je geregeld
een nieuw spel uitproberen of voor een feestje wat grotere spelen meenemen. Buitenspeelgoed leen je
voor 2 weken. Je kan uw spelen verlengen, alsook reserveren.
Het Dobbeltje bevindt zich in het oude Schoolmeestergebouw tegen de Handelslei, net voor de
bibliotheek in Sint Antonius, Zoersel. Kom gerust eens langs of bezoek onze website op
www.zoersel.be/spelotheek.
Wij zijn elke woensdagmiddag geopend 13u tot 17u en elke 2e en 4e zaterdag van 10u tot 12u. Voor
meer informatie kan u ons ook bereiken, telefonisch tijdens de openingsuren op 03/385.38.47. of per
email spelotheek@zoersel.be.
Een enthousiast team zal u wegwijs maken doorheen een ruim
aanbod van leuke spelen in onze spelotheek van Zoersel. Op
regelmatige basis verruimen wij ons assortiment, zodat u het
hele jaar door nieuwe spelen kunt uitproberen.

Alvast veel spelplezier,
De medewerkers van het Dobbeltje

DOMO is een goede buur
In een gezin met kleine kinderen loopt niet altijd alles van een leien dakje.
Ouders worstelen dan wel eens met vragen. Op die momenten staan ze open voor steun van
mensen uit hun omgeving. Dit brengt rust bij zowel de ouders als de kinderen.
Maar niet iedereen kan rekenen op deze sociale steun. Omdat Domo vindt dat alle gezinnen
recht hebben op de nodige sociale steun, gaan wij op zoek naar vrijwilligers die de nodige
ondersteuning kunnen bieden. Domo biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 12
jaar.
De enthousiaste Domo-vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit hun hart een
stukje mee op de gezinsweg. Eén vrijwilliger ondersteunt één gezin en dit gedurende een
langere periode. Wekelijks of om de week gaat de vrijwilliger aan huis en trekt hij enkele uren
met het gezin op, dit voor minstens één jaar. Hij is als een goede buur en springt bij waar
nodig.
Wat doet de vrijwilliger concreet? Dat kan gaan van leuke dingen doen met het gezin, samen
winkelen, de ouders ondersteunen in contacten met de school en de opvoeding, de kinderen
helpen bij hun huiswerk, op zoek gaan naar een leuke vrijetijdsbesteding, tot gewoon
aanwezig zijn… Alles wat er gebeurt in een gezin, is op vraag van het gezin.
Als jij en jouw gezin wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, kan je dus contact met mij
opnemen. Ik ga dan samen met jou op zoek naar iemand die past bij jouw gezin en samen met
jullie fijne en leerrijke momenten kan beleven.
Joyce Donckers
Coördinator Domo Schilde-Zandhoven-Zoersel
Joyce.domoszz@hetopenpoortje.be
0499 64 46 78

