NIEUWSBRIEF
12 oktober 2018
BASISSCHOOL
SCHOOLFOTO’S: ONLINE BEKIJKEN, BESTELLEN EN BETALEN
Dit jaar doen we een experiment: de schoolfotograaf heeft individuele en familiefoto’s gemaakt en online
gezet. Deze nieuwe werkwijze heeft als voordeel dat je als ouders zelf rechtstreeks je bestellingen kan
doorgeven. De bestelling hoeft dus niet meer via de klasleerkracht te gebeuren. Een bijkomend voordeel is
dat er geen onverkochte foto’s zijn en zo hebben we dus minder afval!
Vandaag krijgt jouw kind van de schoolfotograaf een document mee dat verwijst naar de online-bestelsite:
www.vdeonline.com. Je krijgt als ouder een unieke en beveiligde foto-ID die een verbinding geeft met de
foto’s van jouw kind. Bestellen en betalen kan rechtstreeks via de duidelijke richtlijnen op de site zelf.
Respecteer de aangegeven termijn die op het document vermeld staat.
Een bijkomend voordeel is dat je de foto-ID vrij kan delen met familie en vrienden, zodat ook zij een
bestelling kunnen plaatsen.
Heb je nood aan ondersteuning bij de bestelling, dan kan je je vraag per mail sturen naar de helpdesk:
info@fjvandereycken.com.

HALLOWEENWANDELING
Beste Ouders,
Zoals jullie al weten organiseren verschillende Oudercomités van de Zoerselse scholen op zaterdag 20
oktober een Halloweentocht, naar aanleiding van Zoersel dorp in de kijker. Hiervoor vinden jullie in bijlage de
affiche terug, samen met de inschrijvingsstrook. Kom zeker mee griezelen, want het wordt een heel
spannende avond ! Na de wandeling kunnen de kinderen zich nog uitleven bij een aantal spelletjes, terwijl de
ouders nog kunnen genieten van een hapje en drankje.
We hopen jullie allemaal te zien. Achteraan deze Nieuwsbrief vind je de inschrijvingsstrook.
Tot dan!
Het Oudercomité

VERKEERSVEILIGHEID OP WEG NAAR SCHOOL IN KAART BRENGEN: medewerking gevraagd!
Onze school heeft ervoor gekozen om, in samenwerking met de gemeente
Zoersel, deel te nemen aan het project Route2school, dat als hoofddoel heeft:
“verbeteren/optimaliseren van de verkeersveiligheid van uw kind(eren) en alle
andere bewoners van Zoersel.
Met behulp van Route2School willen we te weten komen welke problemen u en
uw kind ervaren op de route van en naar school. Deze gegevens verzamelen we
via de Route2school app of via de website www.route2school.be
Samen met andere deelnemende scholen in Zoersel voeren we dus een grondig onderzoek van knelpunten
op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Het resultaat wordt een digitale
schoolroutekaart, maar ook acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren.
Doe mee!
De verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en al zijn klasgenoten is zeer belangrijk!
Daarom deze warme oproep!
Uw inbreng, die van andere ouders, leerkrachten, politie, jeugdverenigingen… is dan ook cruciaal.
Spreek gerust andere mensen aan om deel te nemen!

Wanneer?
De verzameling van alle gegevens zal plaatsvinden van 22.10.2018 tot en met 30.11.2018. Daarna zal het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (i.s.m. AbeonaConsult) de binnengekomen gegevens analyseren en de
resultaten bespreken met de schooldirectie(s), de politie en de gemeente Zoersel.
Hoe deelnemen?



Een duidelijk stappenplan is terug te vinden op de website, of klik hier.
Klik op de knop Registreren.




Na de éénmalige registratie dient u zich in te loggen en je kan starten…
Geef knelpunten op de schoolroute van uw kind door.

In naam van de schoolgaande jeugd danken we u alvast voor uw medewerking!

DATA OM TE ONTHOUDEN
Maandag 15 oktober
Disndag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Vrijdag 19 oktober

2,5 jarigen
2de lj
4K1
voor iedereen
voor iedereen

Zaterdag 20 oktober
Vrijdag 30 november

voor iedereen
voor iedereen

Bezoek aan autogarage
Halloweenspel (info zie verder)
Bezoek bibliotheek (11.00u)
Pedagogische studiedag
Dag van de jeugdbeweging:
wie wil mag in uniform komen.
Halloweenwandeling
Quiz Oudercomité

Deze activiteiten staan ook steeds aangekondigd op de website van de school: www.antoniusschool.be . Ga
er af en toe eens een kijkje nemen.

KLEUTERSCHOOL
GROOTOUDERSFEEST: we bereiden ons voor
In de kleuterschool starten de voorbereidingen voor het grootoudersfeest. We zijn op zoek naar groot,
stevig, effen karton (2m/1m) om decors te maken. Ook witte lakens komen van pas.
Als u iets heeft dat kan dienen, graag even een seintje aan de juffen.

2,5-JARIGEN
Maandag gaan we op bezoek naar het werk van de papa van Laurens. Hij werkt in een autogarage in Ranst.

3-JARIGEN
We willen graag alle mama’s, papa’s en oma’s bedanken om met ons op uitstap te gaan naar Kabouterberg,
het was een supertoffe dag. Dankzij jullie heeft iedereen kunnen genieten en is alles vlotjes verlopen!
We hebben genoeg zakdoekendoosjes voor onze ontdekkers, dus een dikke merci!
De dopjesactie gaat nog steeds verder, dus blijven verzamelen maar!
Als er iemand in zijn tuin een pompoen heeft en die wil geven voor onze pompoensoep binnenkort, mag je
een seintje geven aan de juf.

LAGERE SCHOOL
LEERUITSTAP 3de LEERJAAR: ZOERSELBOS
Op donderdagnamiddag 18 oktober fietsen de kinderen van 3A naar het Zoerselbos om daar een mooie
herfstwandeling te maken. De kinderen van 3B gaan op vrijdagnamiddag 19 oktober. Ze zorgen dat hun fiets
heel goed in orde is. Ze dragen een lange broek, regenjas, schoenen die bestand zijn tegen het natte gras,
een fluo-vestje en eventueel een fietshelm. In een rugzakje brengen ze een koek en drankje mee. Ook hun
boekentas hebben ze die dag nodig! We duimen alvast voor goed weer en danken de (groot)ouders die onze
klas willen begeleiden op deze uitstap!

SPANNEND NIEUWS UIT CREALAND
Maandag 15 oktober zullen alle tweedeklassers sidderen en beven…
In de voormiddag werken jullie gewoon in de klas. Tijdens de middag gaan we naar het bos voor een
muzische namiddag vol griezelpret. We zijn tegen 15.30u terug op school. Iedereen blijft op school eten.
De leerlingen die dit willen, krijgen de kans om zich ’s middags in de klas te verkleden (thema Halloween).
Ga zeker niets kopen, wees creatief. Zorg ervoor dat je nog makkelijk kan bewegen en dat je voldoende ziet.
Het spreekt voor zich dat deze uitstap enkel door kan gaan bij redelijk weer. De juffen beslissen hierover op
de dag zelf. Jij weet misschien wel toverspreuken die goed weer brengen…Begin ze alvast uit te spreken!
Wat brengen we mee?
 je boekentas (voormiddag)
 verkleedgerief (Halloween) voor de griezels die dit willen (geen wapens)
 rugzak met drinken, koek en/of stuk fruit voor onderweg
Hopelijk keert ieder zonder kleerscheuren terug…
Tot dan, juf Ann

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

Inschrijvingsstrook voor de Halloween-wandeling op 20 oktober 2018
In het kader van “Zoersel, dorp in de kijker” slaan de ouderraden van Zoersel de handen in elkaar en
organiseren een grootse Halloweenwandeling. Het wordt een griezelwandeling in het spookachtige
park van Halle met onderweg verrassende wendingen.
Er zullen ook dampende hapjes en heksige drankjes verkrijgbaar zijn.
Prijzen voor best verklede jongen, meisje en familie
Dress code: à la Halloween !

Hopelijk komen jullie massaal griezelen!
Naam:……………………………………………..

Aantal deelnemers: ……………………………….
……………

Klas:………….

X 6 euro =

(gelieve gepast geld in gesloten enveloppe mee te geven met uw kind naar school, samen met de
ingevulde inschrijvingsstrook)
Voorinschrijvingen lopen t.e.m. 18 oktober ! (aan de kassa 7 €)
*Gezien de duisternis en de aanwezigheid van vijvers willen we vragen om jullie kinderen niet uit het oog te
verliezen !

