
 

NIEUWSBRIEF 
23 november 2018 

 
 
BASISSCHOOL 
 
Herinnering: VERKEERSVEILIGHEID OP WEG NAAR SCHOOL IN KAART BRENGEN  

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

 

NIEUWE WEBSITE IN DE MAAK 
In de nieuwsbrief van 19 oktober vermeldden we het al: onze website is aan vernieuwing 
toe. We hebben een ontwerper gevonden, die snel aan de slag zal gaan. We hopen tegen 
2019 met een nieuwe en stijlvolle uitstraling op het internet te verschijnen! 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Maandag 26 nov leerlingvertegenwoordigers Leerlingenraad 

   4de leerjaar   Bib-project 

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


Woensdag 28 nov 4-jarigen   Spelletjesvoormiddag 

Vrijdag 30 nov  3de leerjaar   Theatervoorstelling 

voor iedereen   Quiz Oudercomité 

 
 
KLEUTERSCHOOL 
 
SOCIALE VAARDIGHEDEN: de eerste ster is binnen! 
De kleuters hebben laten zien dat ze de afspraken kennen en ze doen hun best om zich 
eraan te houden.  
Het actiepunt waar we vanaf nu met de kleuterschool aan werken is samen spelen, samen 
delen. 
 
Samen spelen 
Samen delen  
Dat is pas fijn 
Samen spelen 
Samen delen 
Dat is leuker dan alleen te 
zijn. 
 
 
 
 
DOPJESINZAMELING: DE LAATSTE DAGEN 
We bedanken alle kinderen en ouders die mee dopjes hebben verzameld voor de opleiding 
van de blindegeliede honden. We hebben ondertussen al 10 grote vuilniszakken vol! 
Superbedankt! 
Nog tot het einde van deze maand, dus tot 30 november, mag je dopjes binnenbrengen. Dan 
sluiten we ons project af en duiken we in de kerstdrukte. 
 
 
3-JARIGEN 
Wij bedanken alle ouders die met ons op speurtocht zijn geweest in Brantano. Het was een 
leuke en leerrijke ervaring voor onze kleuters. Nu we alles weten over schoenen kunnen we 
de juiste uitkiezen om te zetten voor die lieve Sint! 
 
 
4-JARIGEN 
De kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen mogen volgende week sinterklaasboekjes mee 
brengen en ook resten van inpakpapier voor ons inpakatelier. 
 
 
 
 
 



LAGERE SCHOOL 
 
 
3de LEERJAAR: De Trompet van Koning Canon 
Op 30 november kan het 3de leerjaar in ons eigen theaterzaaltje genieten van de voorstelling 
“De Trompet van Koning Canon”. 
Door met de hele klas in het verhaal te kruipen, wordt er samen gefantaseerd, geluisterd, 
verwoord en uitgebeeld. De kinderen maken kennis met muzikale basiselementen zoals 
tempo, dynamiek, ritme en beweging. Ze leren kijken en luisteren naar verschillende 
instrumenten en ontdekken het verschil in klank en benaming. Iedereen krijgt ook de kans 
om te dansen en te musiceren. 
 

 
HET WERD EEN FIJNE VOORLEESWEEK 

 
 
Deze week lazen juffen en meesters in de lagere 
school ’s middags verhalen voor aan kinderen die 
zin hadden om te komen luisteren. Het waren 
succesvolle en gezellige bijeenkomsten. 
 
 
 

 
 
Onze 5de klassers lazen een verhaal voor 
in het 1ste leerjaar en de leerlingen van 
het 6de leerjaar trokken naar de 
kleuterschool. Hopelijk blijven ouders 
thuis ook nog tijd maken om regelmatig 
voor te lezen.  
 
 
 
 
 
 

 
WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool 


