
 
 BASISSCHOOL 
 

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.  

                      
NIEUWSBRIEF 

19 oktober 2018 

http://www.route2school.be/
http://www.route2school.be/
http://route2school/
http://www.route2school.be/
https://www.route2school.be/wp-content/uploads/2018/06/R2S_Handleiding-website.pdf


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

WE HEBBEN EEN ACTIEF OUDERCOMITE: HALLOWEENTOCHT & FAMILIEQUIZ 
Ons oudercomité is erg actief deze periode! Zoals al enkele weken aangekondigd organiseren ze samen met 
de oudercomité’s van andere Zoerselse scholen een Halloweentocht.  Daarnaast willen we jullie nu ook al 
warm maken voor de Familiequiz van 30 november. 
Al deze activiteiten komen rechtstreeks en onrechtstreeks ten goede aan onze school. We hopen daarom 
ook dat ons oudercomité op het enthousiasme van velen kan rekenen. 
 

WEBSITE ANTONIUSSCHOOL 
De website van onze school vierde onlangs haar 7de verjaardag. In een mensenleven behoor je dan nog tot de 
absolute jeugd; in de computerwereld moet je dan stilaan aan euthanasie beginnen denken… 
Zo merken wij steeds meer en meer problemen op onze website, onder andere met het plaatsen van 
reportages, de wekelijkse nieuwsbrief en kleine updates. 
We excuseren ons voor het ongemak en we zoeken nog naar een voorlopige oplossing, zodat we eventueel 
dit schooljaar nog kunnen overbruggen. Ondertussen nemen we ook de tijd om uit te kijken naar het 
ontwerpen van een nieuwe website. We houden jullie hiervan zeker op de hoogte. 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Za 20 okt   voor iedereen  Halloweenwandeling (zie affiche) 
Ma 22 okt   4-jarigen  Rollebolle, Brecht 
Di 23 okt, 20.15u  Oudercomité  Vergadering in eetzaal Antoontje  
Di 23 en woe 24 okt  5de leerjaar  Oudercontacten 
Woe 24 okt   2,5-jarigen  Herfstwandeling in het park Halle 

nieuwe instappertjes Doemeedag Kleuterschool 
4-jarigen  Spelletjesvoormiddag     

Woe 24 en do 25 okt  3de leerjaar  Oudercontacten 
Woe 24 en do 25 okt  4de leerjaar  Oudercontacten 
Vrij 26 okt   2,5-jarigen  Bezoek aan de brandweerkazerne 
    5-jarigen en 1ste lj Uitwisseling 
    1ste, 2de, 3de en 5de lj Zwemdag 
Ma 29 okt – zo 4 nov  voor iedereen  Herfstvakantie 
Vrijdag 30 nov   voor iedereen  Quiz Oudercomité 

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

 
KLEUTERSCHOOL 
 
PENSIOEN JEANINE 
Donderdag vieren we de verjaardag en het pensioen van onze "superpoetsvrouw" Jeanine! Zij zorgde dag na 
dag voor een propere school en niks was haar teveel. We gaan haar erg missen en daarom gaan we haar de 
komende week dan ook eens extra in de bloemetjes zetten met de hele kleuterschool. 
 

OUDERCONTACTEN 
In de week van 5 november – dat is vlak na de herfstvakantie – organiseren we in de kleuterschool 
oudercontacten. Alle kleuters kregen hiervoor al een brief mee. Deze brieven hebben we graag ten laatste op 
maandag 22 oktober terug. Dan kunnen we de oudercontacten goed in elkaar puzzelen. 
 

GROOTOUDERSFEEST: di 18, woe 19 en do 20 dec 
Alvast goed om te noteren en door te zeggen: dit jaar zal het grootouderfeest plaatsvinden in de week voor 
Kerstmis. Zoals de voorbije jaren is het de bedoeling dat grootouders hier één dag uit kiezen en dus niet voor 
meerdere dagen inschrijven. Zo kan iedereen een kans krijgen om hun kleinkind(eren) te zien. 
 

2,5-JARIGEN 
Bedankt aan de papa van Laurens voor de leuke rondleiding op zijn werk bij garage Robert te Ranst! 

http://www.antoniusschool.be/


Bedankt aan de mama van Rosalie om een bezoekje te brengen aan onze klas met hun hondje Harry. 
Volgende week werken wij in onze klas rond het thema herfst. Herfstblaadjes, takken, eikels, kastanjes, 
pompoenen, ... zijn welkom. Woensdag gaan wij op herfstwandeling in het park van Halle. Je mag een zakje 
meegeven met regenlaarsjes die duidelijk getekend zijn met de naam van je kindje. 
Deze week hebben we leuke dingen rond het thema brandweer gedaan. Op vrijdag komt de brandweer ons 
halen om een bezoekje te brengen aan de brandweerkazerne op de Bethaniëlei te Sint-Antonius. 
 

3-JARIGEN 
Volgende week werken wij rond pompoenen en griezeltjes. 
We spelen een  griezelig schaduwspel, we gaan op spokentocht en we maken lekkere pompoensoep! Wie 
thuis nog witte lakens heeft, mag die bezorgen aan de juf. 
 

4-JARIGEN 
Maandag nemen onze kleuters deel aan Rollebolle. Dit is een bewegingslandschap waar ze met verschillende 
vaardigheden in aanraking komen (klimmen en klauteren, fietsen, ballen,... ). Zorg ervoor dat uw kleuter die 
dag tijdig op school is want wij vertrekken om 8.40 uur met het gemeentebusje naar de sporthal in Brecht. 
Alle kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen blijven die dag ook op school eten en voorzien sportieve kledij en 
gemakkelijke schoenen. 

 
LAGERE SCHOOL 
KLIMAAT IN DE KIJKER: LABO IN HET VIERDE LEERJAAR & PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
Vorige week vond in het vierde leerjaar een interactieve vorming LABO plaats. 
Vooraf hielden de leerlingen een afvalonderzoek binnen de school om op deze manier te vertrekken vanuit 
de concrete schoolsituatie en de leefwereld van de kinderen. 
LABO is een initiatief van Fost Plus, de organisatie die de inzameling en recyclage van huishoudelijk 
verpakkingsafval organiseert in België, met ondersteuning van de Vlaamse overheid en de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 
Tijdens de vorming doorliepen we via diverse werkvormen (o.a. groepsgesprek, educatieve spelletjes en film) 
de verschillende manieren om met afval om te gaan. Storten, verbranden, recycleren, hergebruiken en afval 
voorkomen, kwamen zo elk aan bod.  
Hopelijk namen onze kinderen weeral de nodige informatie mee om als milieubewuste jongere te 
functioneren in onze maatschappij. 
Ook de pedagogische studiedag van deze week stond helemaal in het teken van het milieu. Het werd 
georganiseerd door de gemeente Zoersel voor alle leerkrachten van alle Zoerselse scholen. De leerkrachten 
kwamen er enthousiast van terug. 

 
NIEUWS UIT CREALAND: KUNST VOOR HET GOEDE DOEL 
Crealand organiseert een leuke actie waarvan de opbrengst integraal naar het Rode Neuzen Fonds gaat. 
Dat fonds geeft geld aan organisaties die zich inzetten voor jongeren met psychische problemen. 
IEDEREEN (leerling, leerkracht, directie, ouders, sympathisant…) kan deelnemen! 
Deze week kregen alle leerlingen een wedstrijdformulier mee met daarop de spelregels. Nieuwe formulieren 
zijn altijd te bekomen bij de klasleerkracht of eenvoudig te downloaden van onze website. 
Elke klas werkte in Crealand bij het begin van het schooljaar rond zelfportretten. Twee werkjes per leerjaar 
kregen een plaats in de wedstrijd (zie bijlage).  
Wie herkent alle personen die afgebeeld staan? Doe een gok voor 5 euro en ontvang een rode neus. 16/11 
sluiten we de wedstrijd af. Via de nieuwsbrief wordt de winnaar onder de kinderen en de volwassenen 
bekendgemaakt. 
Op deze manier hopen we als school ook een mooi bedrag te kunnen overmaken ten voordele van het Rode 
Neuzen Fonds. 
Juf Ann Bulens 

 
 WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool    

  



 



 



 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Presenteert: 
30/11/2018 

Familiequiz 

Vanaf 19.30 u in kleuterschool Antoontje 
(St.-Teunisplein) 

Inschrijvingen: oc_antoniusschool@live.be 
€ 20 storten op BE46 7330 4494 0736 

mededeling: ‘deelname quiz 30/11, naam ploeg’ 
6 personen/ploeg - start 20 u. 
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