
 
 BASISSCHOOL 
VANAVOND: WIJNPROEFAVOND EN KINDERDISCO 
Jullie noteerden het allicht al in je agenda: vanavond vindt de wijnproefavond plaats. Je kan langskomen in 
Antoontje tussen 18.30u en 21.30u om de 6 geselecteerde wijnen te proeven. Wie wil, kan vanavond een 
bestelling plaatsen. 
We hopen dat ook dit jaar de wijnverkoop succesvol is, want we kunnen niet genoeg benadrukken dat het 
basisonderwijs ondergefinancierd wordt in Vlaanderen. Daarom bedenken alle scholen allerlei acties om 
extra geld in het laatje te krijgen om een krachtige leeromgeving blijven uit te bouwen.  
Voor de vakantie kregen de kinderen bestelformulieren mee. Bestellingen mogen binnengebracht worden op 
het secretariaat. Daar kunnen altijd extra bestelformulieren opgehaald worden. 
Achteraan deze nieuwsbrief vind je de geselecteerde wijnen van dit jaar. 
 

GEZOCHT: VERKEERSOUDERS 
Omdat we de voorgaande jaren tijdens schooluitstappen met de fiets merkten dat de 
fietsvaardigheden van een heel aantal leerlingen toch niet zo geweldig zijn, werken we vanaf vorig 
schooljaar weer intensiever aan verkeersopvoeding in het algemeen. 
We werken hiervoor in de kleuter- en de lagere school samen met de VSV, de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. Zij werken met bronzen, zilveren en gouden stap- en fietsdiploma’s. 
De leerkrachten oefenen gedurende vanaf 2,5 tot 12 jaar op veilig stappen en fietsen in het 
hedendaagse, drukke verkeer. 
Maar omdat echte verkeersvaardigheid alleen maar in het échte verkeer kan geoefend worden en 
oefenen op de fiets met een volledige klasgroep niet echt zinvol is, zijn wij op zoek naar ouders die 
zich tijdens de schoolweek af en toe zouden kunnen vrijmaken om vooral de fietsvaardigheid van 
onze lagereschoolkinderen mee in te oefenen. 
Deze verkeersouders zouden dan met één leerling of een zeer klein groepje lagereschoolkinderen een 
uitgestippeld traject in de omgeving van de school in het echte verkeer inoefenen. Zo hopen we onze 
leerlingen voldoende fietsvaardigheden mee te geven, zodat zij op het einde van de lagere school 
veilig naar hun middelbare school (of andere grote afstanden) zelfstandig kunnen fietsen. 
Als u hieraan wil meewerken, mag u een mailtje sturen naar info@antoniusschool.be met als 
onderwerp “verkeersouder” en ons even melden wanneer u zich tijdens de schoolweek eventueel 
zou kunnen vrijmaken. U mag dit uiteraard ook gewoon melden op het secretariaat of via de agenda 
van uw kind. 
Nadien nemen wij dan weer wel contact met u op om concrete afspraken te maken. 
Hoeveel te meer ouders zich hiervoor aanmelden, hoeveel te meer oefenkansen we onze kinderen 
kunnen geven uiteraard. 
 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN 
Vrijdag 9 nov   voor iedereen  18u30   Wijnproefavond, met kinderdisco 
Maandag 12 nov  5-jarigen  Uitstap naar Technopolis 
Dinsdag 13 nov   4K2   Bibliotheekbezoek   
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5de lj   Bezoek aan het GFT+ bedrijf 
Woensdag 14 nov  VRIJAF voor iedereen Pedagogische studiedag 
 
Za 24 nov, 1, 15 en 22 dec 6de lj   Weerbaarheidstraining 

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 
GROOTOUDERFEEST 
Alle oudste kleuters krijgen vandaag een uitnodiging mee voor het grootouderfeest. Graag kregen we het 
inschrijvingsstrookje terug op maandag 19 november. 
 

3-jarigen 
Volgende week werken wij rond de doos vol gevoelens. Iedere dag staat een van de gevoelens centraal: blij, 
bang, boos, verdrietig. We leren kleuters bewust te worden van hun gevoelens en hoe ze zich mogelijks 
kunnen uiten. 
We gaan dansen, verhalen beluisteren, schrijfdansen, toneel  bekijken, poppenkast kijken en spelen, we 
zullen ook leren luisteren naar elkaar en zo een nog betere vriendengroep proberen te vormen. 
De kleuters die voor het grootouderfeest bij het sneeuwmannenteam horen, mogen tegen maandag hun wit, 
groot T-shirt genaamtekend mee naar school brengen. 
 

5-jarigen 
Maandag 12 november gaan wij naar Technopolis. Alle kleuters hebben die dag een picknick, truitje en koek 
bij. Let op: wij verwachten iedereen al om 8.30u aan de klas. 
Het wordt een dag waarin we veel zullen kunnen exploreren, experimenteren en ontdekken! 

 
 
LAGERE SCHOOL 
VIJFDE LEERJAAR 
Op dinsdag 13 november gaan we het GFT+ verwerkingsbedrijf te St.-Lenaarts bezoeken. We worden 
gebracht en gehaald door ouders. Alvast een grote dankjewel daarvoor! 
We vertrekken op school om 13.10 uur en zijn om 15.30 uur weer op school. Alle kinderen (en ouders) 
dragen een fluohesje op het bedrijf, we voorzien ons van schoeisel dat vuil mag worden en eventueel 
regenbestendig is. We dragen warme kleding die eventueel ook tegen de regen kan. We zijn een halve dag 
buiten. 
Het wordt vast een fijne en leerrijke uitstap! 
 

FLUO-ACTIE 
Ook dit jaar organiseert het oudercomité weer een fluoactie in onze school. Tussen de herfstvakantie en de 
krokusvakantie willen we de kinderen aanmoedigen om fluokledij en een fietshelm te dragen als ze op weg 
zijn naar school. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antoniusschool.be/


NIEUWS UIT CREALAND 
Deze week was de Klimaatbende van het 5de leerjaar op zoek naar een eigen logo… 
 

 
 

 
 WE WENSEN U EEN DEUGDDOENDE WEEKEND 

en graag tot vanavond! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 



 

 

 

 strookje te bewaren door de KOPER 
WIJNEN 
PASOS DE LA CAPULA VERDEJO 2017 (SPANJE) wit  aantal ….. x 7 euro totaal ……… euro 
ANVERS BRABO CLASSIC WHITE 2017 (AUSTRALIË) wit  aantal ….. x 10 euro totaal ……… euro 
CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF 2013 (ZUID-AFRIKA) wit  aantal ….. x 13 euro totaal ……… euro 
  
PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO 2017 (SPANJE) rood aantal ….. x 7 euro totaal ……… euro 
DEEN DE BORTOLI CAB SAUVIGNON 2012 (AUSTRALIË)  rood aantal ….. x 10 euro totaal ……… euro 
WILLOWBANK RESERVE SHIRAZ 2010 (AUSTRALIË) rood aantal ….. x 13 euro totaal ……… euro 
 
CAVA GRAN CAMPO VIEJO BRUT RESERVA (SPANJE)      aantal  ….. x 10 euro totaal ………. euro 
 
ROSÉ PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO ROSÉ 2017 (SPANJE)    aantal  ….. x 7 euro totaal ………. euro 
 
 
CACAOTRUFFELS 250 G         aantal  ….. x 5 euro totaal ………. euro 

 
           ALGEMEEN TOTAAL                 aantal .....  totaal ………  euro  

 
O De wijn wordt in Antoontje, Sint-Teunisplein, afgehaald op: 

O vrijdag 14 december 2018 tussen 15.30 uur en 17.30 uur  
O zaterdag 15 december 2018 tussen 10 uur en 12 uur 

Gelieve dit strookje mee te brengen bij afhaling. 
O  De school bezorgt de wijn op zaterdag, 15 december 2018 tussen 10 uur en 12 uur aan huis tegen een vergoeding van €1.

  

 

Naam koper: ……………………………………………………………………………….. 

Naam verkoper: …………………………………………..   Klas: ………………… 

 
Strookje voor de SCHOOL 

Naam koper: ……………………………………………………………………………….. 
Naam verkoper: …………………………………………..   Klas: ………………… 
WIJNEN 
PASOS DE LA CAPULA VERDEJO 2017 (SPANJE) wit  aantal ….. x 7 euro totaal ……… euro 
ANVERS BRABO CLASSIC WHITE 2017 (AUSTRALIË) wit  aantal ….. x 10 euro totaal ……… euro 
CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF 2013 (ZUID-AFRIKA) wit  aantal ….. x 13 euro totaal ……… euro 
  
PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO 2017 (SPANJE) rood aantal ….. x 7 euro totaal ……… euro 
DEEN DE BORTOLI CAB SAUVIGNON 2012 (AUSTRALIË)  rood aantal ….. x 10 euro totaal ……… euro 
WILLOWBANK RESERVE SHIRAZ 2010 (AUSTRALIË) rood aantal ….. x 13 euro totaal ……… euro 
 
CAVA GRAN CAMPO VIEJO BRUT RESERVA (SPANJE)      aantal  ….. x 10 euro totaal ………. euro 
 
ROSÉ PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO ROSÉ 2017 (SPANJE)    aantal  ….. x 7 euro totaal ………. euro 
 
 
CACAOTRUFFELS 250 G         aantal  ….. x 5 euro totaal ………. euro 

 
           ALGEMEEN TOTAAL                 aantal .....  totaal ………  euro  
 

O De wijn wordt in Antoontje afgehaald op: O vrijdag, 14 december 2018 tussen 15.30 uur en 17.30 uur 
O zaterdag, 15 december 2018 tussen 10 uur en 12 uur 

O De school bezorgt de wijn op volgend adres: 

 

 

Leveringsadres: …………..…………………………………………………………………………………….. 

       …………..…………………………… telefoonnummer: …………………………

Wijnproefavond 
Vrijdag 9 NOVEMBER 2018 tussen  

18.30 uur en 21.30 uur 



WIT 
PASOS DE LA CAPULA VERDEJO 2017 (SPANJE) 
De passie voor mooie wijnen bij de Spaanse Nuria Altès en de Brit Rafael de Haan resulteerde in 2006 in de oprichting van 
Bodegas Abanico. Het huis specialiseert zich in de botteling en de verkoop van unieke en kwalitatief zeer hoogstaande wijnen 
uit vele bekende en minder bekende Spaanse wijnregio's. Hun verschillende variëteiten staan stuk voor stuk borg voor 
karakter, kwaliteit en een zeer aangename prijs/genot verhouding. De samenwerking met lokale wijnproducenten en de 
ervaring met verpakking en distributie zorgt ervoor dat anders onbereikbare parels toch eenvoudig bij ons in het glas geraken. 
Van dit wijnhuis verkopen we dit jaar witte en rode wijn en rosé. 
Deze verdejo is afkomstig uit 's werelds grootste wijngaard, met name La Mancha. Koele nachten, warme dagen en weinig 
regenval zorgen voor perfecte omstandigheden. De frisse verdejo is gemaakt op inox en heeft een heldergele kleur met een 
expressieve neus van appel en meloen. De lichte fruitstructuur en levendige zuren vormen een mooi evenwicht. 

ANVERS BRABO CLASSIC WHITE 2017 (AUSTRALIË) 

Het wijnhuis Anvers is de levensdroom van Wayne Keoghan en zijn Antwerpse wederhelft Myriam Morre. Ze leerden elkaar 
kennen in België in 1983 en de rest is geschiedenis. Nu wonen ze in Adelaide en startten het wijnhuis in 1998. Ze runnen het 
met enorm veel passie en toewijding. Kenmerkend voor hun wijnen zijn een krachtig boeket en een expressief karakter in 
combinatie met finesse. Deze sauvignon blanc is een lichte en levendige wijn, waarin men de smaak van witte bes, citrus en 
meloen herkent. 

CIRCLE OF LIFE  WATERKLOOF SAUVIGNON BLANC, SÉMILLON, CHENIN BLANC 2013 (Zuid-Afrika) 

Het wijnhuis Waterkloof werd opgericht door Paul Boutinot en is gelegen op een paar kilometer van de Atlantische oceaan, met 
wijnstokken die groeien op vulkanische bodem. Paul Boutinot werkt op biologische wijze en investeert veel in natuurbehoud 
en - herstel. Waterkloof produceert wijnen van topkwaliteit en heeft op enkele jaren tijd een fameuze, benijdenswaardige 
reputatie opgebouwd. De Circle of Lifewijnen proberen een vertaling te zijn van de hele filosofie van Waterkloof, waarbij de 
nadruk ligt op het biodynamische. De wijnen lezen als een bloemlezing van het hele terroir en van de diverse variëteiten. De 
wijn van 2013 bevat deze druiven: Sauvignon Blanc, Sémillon, Chenin Blanc. Een uiterst nauwgezette en precaire vinificatie 
zorgt voor een wijn met een fruitige neus, waarin duidelijk aanwezige citrus wordt aangevuld met een vleug perzik. De smaak 
is bijzonder complex: mineraliteit alom, maar een romig middenstuk zorgt voor een onvermoede antipode. Een langgerekte 
afdronk vervolmaakt de smaaksensatie! 

ROOD 
PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO 2017 (SPANJE) 
Deze wijn komt uit hetzelfde wijnhuis als de eerst vermelde witte wijn. 
Deze tempranillo is van het type joven, zonder hout gemaakt dus. Zijn diep violette kleur kenmerkt hem, alsook de intense neus 
van speels rood fruit. Het rijpe smaakpalet eindigt in een mooie, redelijk volle afdronk. 

DEEN DE BORTOLI CAB SAUVIGNON 2012 (AUSTRALIË) 
Vittorio De Bortoli trok in 1925 moederziel alleen vanuit Italië naar Australië. Zijn echtgenote volgde in 1928 en in dat jaar 
werd het wijnhuis opgericht. Momenteel staan de vier kleinkinderen aan het hoofd van dit familiebedrijf. Met hun wijngaarden 
in tal van Australische wijnregio's bieden ze het beste van wat Down Under op wijngebied in petto heeft, gaande van krachtige 
shiraz uit de Riverina tot verfijnde pinot noir en riesling uit Yarra Valley in het koele uiterste zuiden. De druiven voor deze 
dieprode wijn worden koud geweekt en gefermenteerd gedurende 7 dagen. Na malolactische gisting laat men de wijn 12 
maanden rusten in eiken vaten. Cassis, rijpe pruim, een vleugje munt en subtiele eik vind je terug in zijn aroma en zijn 
smaakpalet. 

WILLOWBANK RESERVE SHIRAZ 2010 (AUSTRALIË) 
Van hetzelfde wijnhuis komt deze droge, krachtige wijn. Afkomstig uit Zuid- Australië, bieden deze druiven de wijnmaker de 
mogelijkheid om een uitstekende blend te maken. Het fruit wordt geoogst vanuit verschillende regio’s, met zowel koude als 
warme klimaten. Daardoor is de plaats van de wijnoogst afhankelijk van seizoen tot seizoen. De druiven worden pas geplukt 
wanneer zowel de smaak als de suikerconcentratie optimaal zijn. Het fruit wordt koud geweekt en gefermenteerd tussen 25 en 
32 graden celsius voor ongeveer 7 dagen. De diepe, paarsrode kleur is een weerspiegeling van een intens palet aan fruit en 
kruiden – zwarte peper en vanille - , met een achtergrond van chocolade.  De neus geeft daarnaast ook zwarte peper en drop 
weer.  In de mond, genereus zwart fruit (zwarte bessen, pruimen), een hint van mokka, chocolade & zachte, mondvullende 
tannines. Een wijn om te koesteren. 

BUBBELS 
CAVA CAMPO VIEJO BRUT RÉSERVA (Spanje) 
In tegenstelling tot de zee aan goedkope cava die alom tegenwoordig is, heeft deze cava karakter, eigenheid en body. Zo is hij 
weliswaar gemaakt van de drie klassieke druivenrassen maar ligt het percentage aan gebruikte Xarel-lo heel wat hoger, wat aan 
deze mousserende wijn een mooie en echt volle structuur geeft. Bovendien is dit product van het type reserva, wat betekent dat 
hij 18 maanden heeft gerijpt op zijn droesem. Tel deze twee aspecten bij elkaar en voeg daarbij een erg getalenteerde 
wijnmaakster en je bekomt een schuimwijn met een bijzondere eigenheid. Deze cava is mondvullend, rond en heel goed 
gestructureerd, van het droge type "Brut", maar toch met een rijke en rijpe afdronk.  

ROSE 
PASOS DE LA CAPULA TEMPRANILLO ROSÉ 2017 (SPANJE) 
Afkomstig uit El Provencio in La Mancha, 's werelds grootste wijnbouwgebied, wil deze rosé in de eerste plaats plezieren. Meer 
dan 30 jaar oude stokken zorgen voor geconcentreerde tempranillodruiven met veel geur en smaak. 
Een korte schilweking ligt aan de basis van de verleidelijke, levendige schittering in het glas. De neus is uitbundig, met wat 
bessen, maar vooral heel veel rijpe aardbeien. Ook in de mond heel wat fruit, met een lichtzoete toets in een zuivere, beheerste 
en verfrissende stijl. Een heerlijke rosé die doet dromen van een zalige zomer.  
Prima als koele dorstlesser, uitstekend bij lichte gerechten. 


