NIEUWSBRIEF
14 september 2018
BASISSCHOOL
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 27 september zullen er individuele foto’s genomen worden zowel in de kleuterschool
als in de lagere school. Natuurlijk kunnen ook dit jaar broers en zussen die in onze school zitten,
samen op de foto. Als jullie met jongere kindjes willen komen, vragen we om dit vòòr schooltijd te
doen. Vanaf 8.15u zullen deze foto’s genomen worden in de kleuterschool.
Op donderdag 6 juni zullen dan de klasfoto’s genomen worden, zowel van de kleuterklassen als de
klassen van de lagere school.
OUDERCOMITE: herinnering
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!
DAG VAN DE SPORTCLUB: woe 19 september
Wie in een sportclub zit en zin heeft om dat te tonen, mag in de sportkleding van zijn/haar club naar
school komen op woensdag 19 september. We zijn benieuwd!
NIEUWS UIT DE GEMEENTE: VERBOUWINGEN IN DE ACHTERSTRAAT
Nieuw gemeentemagazijn aan de Achterstraat
De bestaande gebouwen van de afdeling openbare werken van gemeente & ocmw Zoersel (aan het
Zonneputteke) zijn sterk verouderd en bevinden zich bovendien aan de rand van de gemeente. Om
een betere dienstverlening te kunnen bieden, is het aangewezen deze diensten centraler in de
gemeente in te plannen. In het voorjaar worden daarom nieuwe gebouwen opgetrokken, meer
bepaald aan de Achterstraat (naast de Vleugel). De gemeenteraad keurde dinsdag de plannen goed.
Verkeersveiligheid
Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat de inplanting van een gebouw voor de afdeling
openbare werken in de (onmiddellijke) omgeving van twee scholen zorgt voor een verhoogde
verkeersdruk. In aanloop naar de uitvoering van de effectieve werken zullen zij – in nauw overleg
met onder meer de directies van beide scholen – de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers
nauwgezet onder de loep nemen en de nodige maatregelen nemen om deze impact tot een
minimum te herleiden. Het is de bedoeling om hiervoor samen te werken met een extern
studiebureau.
Vooropgestelde planning
Het gemeentebestuur wenst de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het einde van de
zomervakantie in te dienen, gevolgd door een openbaar onderzoek – allicht in oktober of

november. Geschat wordt dat de effectieve werken van start zullen gaan voorjaar 2019 en dat alles
nog hetzelfde jaar klaar zal zijn.
Binnenkort kunt u steeds de meest recente info over dit project raadplegen op www.zoersel.be.
Meer info: Inne Clinckers, inne.clinckers@zoersel.be

DATA OM TE ONTHOUDEN
Maandag 17 september 2018

1A
5B
4-jarigen

NM: uitstap Zoerselbos (zie onder)
VM: uitstap Zoerselbos (zie onder)
20.00u Info-avond

Dinsdag 18 september 2018

1B
5A
5de lj

NM: uitstap Zoerselbos (zie onder)
VM: uitstap Zoerselbos (zie onder)
20.00u Info-avond

Woensdag 19 september 2018

Dag van de sportclub

Maandag 24 september 2018

alle ouders

Dinsdag 25 september 2018

Veldloop

20.15u Oudercomité: 1ste vergadering nieuw
werkjaar (zie vorige nieuwsbrief)

KLEUTERSCHOOL
FIETSEN IN DE KLEUTERSCHOOL
De kleuters werken volgende week tijdens de turnles aan hun fietsvaardigheden.
Hier een overzicht van wie wanneer zijn fiets of loopfiets mag mee brengen:
Juf Lisa
Juf Leen & juf Ils
Juf Gitta & juf An
Juf Inke
Juf Tin & juf Tine
Alvast bedankt,
juf Carolien.

Maandag 17/9

Loopfiets

Woensdag 19/9

Loopfiets

Donderdag 20/9

Fiets

GROOTOUDERFEEST
Het grootouderfeest in de kleuterschool zal dit schooljaar doorgaan op dinsdag 18, woensdag 19 en
donderdag 20 december, telkens in de voormiddag. Noteer deze data alvast in de agenda en zeg het
verder!
3-JARIGEN
Volgende week werken wij rond het thema gaatjes en ballen. Een heel leuk thema waarbij we al
spelend veel gaan ontdekken rond begrippen, kleuren, hoeveelheden . Hiermee gaan we passen en
meten. We sluiten deze leuke week af met een lekker balletjesfeest! Voor onze klas zijn we nog op
zoek naar veel lege dozen van papieren zakdoekjes en de bovenkanten van een pakje vochtige
doekjes. Hiermee gaan we een leuke speelwand maken voor onze klas. Dikke en dunne buizen zijn
ook nog altijd welkom.
4-JARIGEN
Maandag 17september houden juf Inke, juf Ils en juf Leen hun info-avond , deze zal doorgaan in de
klas van juf Inke en start om 20.00u

Volgende week werken de kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen rond het thema Olifanten: wie
hierover leuke boekjes of knuffels heeft of andere materialen, mag deze genaamtekend mee geven
naar school.

LAGERE SCHOOL
SFEERVOLLE STARTVIERING
Samen maken we er een kleurrijk nieuw schooljaar van was het thema van de startviering op dinsdag
11 september. Alle leerlingen van de lagere school kwamen met hun juffen en meesters samen in de
turnzaal. Daar werd o.a. het verhaal verteld van ‘De mooiste vis’ en alle kinderen van klein tot groot
luisterden aandacht. We hebben samen gezongen en we zochten naar hoe we er een kleurrijk jaar
van kunnen maken.
Een mooie sfeervolle start!

1ste LEERJAAR
De kinderen van 1A worden op maandagnamiddag 17 september in het Zoerselbos verwacht. De
kinderen van 1B gaan op dinsdagnamiddag 18 september. We maken er dan een
kabouterwandeling onder leiding van een gids. We vertrekken rond 13.10u en zijn om 15.30u terug
op school. Willen jullie zorgen voor:
- aangepaste kledij : lange broek, laarzen of stevige schoenen , eventueel regenkledij.
- muggenmelk
De kinderen mogen hun boekentas ook mee naar school nemen , want in de voormiddag is er
gewoon les.

5de LEERJAAR
Het vijfde leerjaar trekt erop uit. Op maandag 17 september (5B) en dinsdag 18 september (5A)
fietsen de leerlingen van het vijfde leerjaar naar het Zoerselbos. Enkele ervaren gidsen laten ons
kennis maken met de verschillende facetten van het bos via doe-opdrachten.
Iedereen zorgt ervoor dat zijn/haar fiets prima in orde is, zodat we op een veilige manier heen en
terug geraken. Iedereen draagt ook een fluovestje! In een rugzakje steken we een drankje en/of een
koek of fruit. Verder wordt van ons verwacht dat we aangepaste kledij dragen: lange
mouwen, lange broek en laarzen of stevige schoenen die bestand zijn tegen nat!
De gidsen willen ons ook meteen waarschuwen dat er momenteel veel muggen zijn in het bos.
Daarom is het aangewezen om vooraf in te smeren tegen de muggen.
Opgelet: we vertrekken meteen om 8.40u. Gelieve dus tijdig met de fiets op school te zijn!
We zijn rond 12.00u terug op school. In de namiddag werken we in de klas.

VERLOREN JAS met sticker Cars aan binnenkant
Sinds de eerste schooldag is Vincent Meeuwissen (1A) zijn jas verloren. Het is een donkerblauwe jas
met aan de binnenkant een sticker van Cars met Vincent zijn naam er op.

Misschien heeft een ander kindje die per ongeluk mee naar huis genomen, want bij de verloren
voorwerpen hangt hij niet.

NIEUWS UIT CREALAND
IK......
is het eerste woordje dat onze eersteklassers leerden lezen en schrijven.
In crealand konden ze elkaar ontmoeten tijdens dans en in beeldend werk.

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

Nog even dit:
Wie zin heeft om op paardenkamp te gaan (6-12 jarigen), kan op volgende link meer info vinden:
http://www.equi-librium.be/zorghoeve.php#inclusiekamp

Tweedehandsbeurs op zondag 21 oktober 2018
De Vriendenkring van het gemeentepersoneel organiseert een tweedehandsbeurs van baby – kinder –
en tienerkleding alsook speelgoed en babybenodigdheden. Deze zal doorgaan in de Kapel van het
ACZ Handelslei 167 te Zoersel op zondag 21 oktober 2018
van 13.00 tot 16.00u.
Inschrijvingen en lijsten om hieraan deel te kunnen nemen, kan je bekomen op
Vrijdag 5 oktober 2018 vanaf 19.00u tot 19.30u.op het gelijkvloers in het ACZ lokaal 0.3
Handelslei 167
1 grote lijst ( 48 stuks) kost 4 €.en een kleine lijst ( 24 stuks) kost 3 €
Wegens het grote succes mag er maar één lijst per volwassen deelnemer en per adres gekocht
worden..
Voor meer info kan je terecht op tel: 03/ 289 41 05 of 03/ 2980 792( Martine )
03/ 843 38 82 ( Hilde )
Wie niets te koop of te kopen heeft is met de beurs zelf ook welkom
op 21 oktober vanaf 13.00u in onze cafetaria..
Het bestuur.

