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NIEUW SCHOOLJAAR, NIEUWE START 

We zijn het intussen al weer bijna terug gewoon, het ritme van een schoolweek. De kinderen weten bijna 

allemaal in welke rij ze moeten staan, waar ze hun boekentas kunnen zetten, welke afspraken belangrijk zijn 

om er samen weer een mooi schooljaar van te maken. En we zijn weer niet alleen: samen met 418 kinderen, 

138 kleutertjes en 280 kinderen in de lagere school en 41 personeelsleden werken we aan een nieuw 

schooljaar met geluk voor zoveel mogelijk mensen.  

 

Ook dit jaar zal onze nieuwsbrief weer wekelijks verschijnen op vrijdag. U leest er alle belangrijke informatie 

en weetjes over de volgende week. Heeft u de nieuwsbrief een keertje gemist, dan kan u hem altijd 

terugvinden op de website van onze school www.antoniusschool.be.  

 

NIEUW SCHOOLJAAR, NIEUWE GEZICHTEN 

Vorig jaar stonden de portretten van de directieleden bovenaan elke nieuwsbrief: 

 
Het waren de creatieve afbeeldingen van meester Werner Cornelis, juf Leen Sysmans en juf Geert Bluekens. 

In de nieuwsbrief van 22 juni 2018 stond het aangekondigd: juf Geert is vertrokken voor een opdracht in de 

lerarenopleiding. We hebben haar al gemist deze week. De school kijkt dan ook met dankbaarheid terug naar 

de vele jaren waarin Geert zich engageerde voor de school.  

Ze wordt vervangen door Goele Berens.  Wie maakt van deze foto een kleurrijkere versie? 

 

We verwelkomen in de kleuterschool juf Inke Sommen, die juf Els Van Ginckel vervangt. Juf Els start het 

schooljaar nog niet omdat ze zwanger is. In de lagere school is juf Karen Sysmans gekomen voor het 1ste 

leerjaar en als zorgleerkracht.  

 

INFOAVONDEN 

In september organiseren alle klassen een infoavond. Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten info over 

het komende schooljaar en delen ze ook allerlei praktische informatie mee. Sommige klassen zijn al geweest. 

• 6de : dinsdag 4 september, 20.00u 

• 5de: dinsdag 18 september, 20.00u 

• 4de: dinsdag 11 september, 20.00u 

• 3de: woensdag 12 september, 20.00u 

• 2de: donderdag 6 september, 19.30u 

• 1ste: woensdag 5 september, 20.00u 

• 5-jarige kleuters: donderdag 13 september, 19.00u 

• 4-jarige kleuters: maandag 17 september, 19.30u 

• 3-jarige kleuters: maandag 10 september, 19.00u 

• 2,5-jarige kleuters: maandag 3 september 
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OUDERCOMITE 

Voor de goede werking van een school zorgen niet alleen de leerkrachten.  
Ook ouders kunnen hun steentje bijdragen, op verschillende manieren: hulp bij uitstappen, hulp bij het lezen 
of andere activiteiten in de klas. 
Lid worden van het oudercomité is ook een zeer gewaardeerde hulp! 
Kom eens proeven op de eerste vergadering van dit schooljaar: maandag 24 september om 20.15u, in de 
eetzaal van Antoontje, onze kleuterschool. 
Iedereen die geïnteresseerd is of een kijkje wil komen nemen, is van harte welkom.  
Het oudercomité verwelkomt graag nieuwe ouders om de ploeg te versterken. 
Hopelijk tot dan! 
 
VAKANTIEDAGEN 
We zijn nog maar pas begonnen en deze titel verschijnt al… 
In bijlage staan alle data van 2018-2019 op een rijtje. 
 
VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN: een naam doet wonderen… 
We hopen dat het dit jaar niet te vaak gebeurt, maar we weten dat het toch zal gebeuren: uw kind verliest 
een kledingstuk of brooddoos of ander voorwerp. Om de zoektocht te vergemakkelijken vragen we om alles 
wat uw kind kan verliezen, te voorzien van zijn/haar voornaam en familienaam. 
Er bestaan vele websites die u hierin kunnen helpen. 
Enkele ideeën: 
https://www.goedgemerkt.nl 
http://www.cottontrends.be/catalog/ 
https://www.nominette.be 
 
NIEUW SCHOOLREGLEMENT GELEZEN? 
Het nieuwe schoolreglement voor 2018-2019 is vanaf vandaag te vinden op de website. 
Via uw kind kreeg u de vraag om dit schoolreglement goed te keuren. Door de strengere wet die de privacy 
van iedereen wil beschermen, vragen we toestemming om foto’s die we van uw kind bij bepaalde 
gelegenheden maken, te mogen gebruiken. Gelieve op de brief kenbaar te maken wat uw wensen zijn en 
deze brief met uw kind mee te geven. 
 
NIEUWE REGELGEVING: EEN TOTAAL ROOKVERBOD 
Vanaf dit schooljaar is een algemeen rookverbod van kracht in alle Vlaamse scholen, 24u op 24 en 7 dagen 
op 7. Dit rookverbod geldt voor iedereen: voor de kinderen natuurlijk, voor het personeel, voor de ouders en 
andere bezoekers die de schoolgebouwen betreden, ook buiten de schooluren. De elektronische sigaret, 
zelfs als die geen nicotine bevat, valt ook onder deze nieuwe regel. 
Daar moeten we aan denken bij de Vlaamse Kermis in mei. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Maandag 10 september 2018  3-jarigen  Info-avond om 19.00u 
Dinsdag 11 september 2018  4K2 (juf Ils en juf Leen) Bezoek bibliotheek om 11.00u 
Dinsdag 11 september 2018  4de lj   Info-avond om 20.00u 
Woensdag 12 september 2018  3de lj   Info-avond om 20.00u 
Donderdag 13 september 2018  5-jarigen  Info-avond om 19.00u    
Vrijdag 14 september 2018  1ste, 2de, 3de, 5de lj Zwemmen 
      
 

LAGERE SCHOOL 

RAPPORTEN EN OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL 
We vinden het als school belangrijk om regelmatig het beeld dat we van uw kind hebben met u te delen. Dat 

doen we door het rapport en door de oudercontacten. 

Dit jaar zullen de leerlingen 4 keer een rapport mee naar huis krijgen: 

26 oktober 2018 – 21 december 2018 – 5 april 2019 – 28 juni 2019. 

De data van de eerste oudercontacten geven u nu mee zodat u ze al in uw agenda kan noteren. Maar we 

willen u ook wel duidelijk meegeven dat als u met vragen of bedenkingen zit, u steeds voor of na schooltijd 

https://www.goedgemerkt.nl/
http://www.cottontrends.be/catalog/
https://www.nominette.be/


bij de leerkrachten terecht kan. U hoeft niet te wachten tot er een oudercontact is gepland.  

 Eerste leerjaar: dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober 

 Tweede leerjaar: maandag 5 november en dinsdag 6 november 

 Derde leerjaar: woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober 

 Vierde leerjaar: woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober 

 Vijfde leerjaar: dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober 

 Zesde leerjaar: dinsdag 20 november en woensdag 21 november 

 

 

NIEUWS UIT CREALAND 

Wat was er aan de hand in crealand?  

 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool    

  



 

SCHOOLJAAR 2018 – 2019 

OPENDEURDAG 

Donderdag  30 augustus van 18.00 uur – 20.00 uur voor kleuterschool en lagere school 

 

START SCHOOLJAAR 

Maandag 3 september 2018 

 

VRIJE DAGEN EN SCHOOLVAKANTIES 

Maandag 1 oktober 2018      facultatieve verlofdag 

Woensdag 10 oktober 2018      pedagogische studiedag 

Woensdag 17 oktober 2018  pedagogische studiedag 

Van maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november 2018  herfstvakantie 

Woensdag 14 november 2018      pedagogische studiedag 

Van maandag 24 december 2018  t.e.m. vrijdag 4 januari 2019 kerstvakantie 

Vrijdag 1 februari 2019      facultatieve verlofdag 

Van maandag 4 maart  t.e.m. vrijdag 8 maart  2019  krokusvakantie 

Van maandag 8 april t.e.m. maandag 22 april 2019   paasvakantie 

Woensdag  1 mei 2019      Dag van de Arbeid 

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019    Hemelvaartsdag  en brugdag 

Maandag 10 juni 2019      Pinkstermaandag 

 

EINDE SCHOOLJAAR  

Vrijdag  28 juni 2019       laatste schooldag 


