
 
 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. 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
Maandag 24 september  alle ouders 20.15u Oudercomité: 1ste vergadering nieuw 

werkjaar (zie eerste nieuwsbrief) 

Dinsdag 25 september   Veldloop meer info verder in deze nieuwsbrief 

Woensdag 26 september  4-jarigen spelletjesvoormiddag, om 11.00u 

Vrijdag 28 september   Zwemdag  

Maandag 1 oktober    Facultatieve verlofdag 

Woensdag 10 oktober  Pedagogische studiedag 

Woensdag 17 oktober   Pedagogische Studiedag  

Donderdag 27 september   Fotograaf komt voor individuele foto’s in kleuterschool 

 
 
KLEUTERSCHOOL 
 
VERWARRING OP DE NIEUWSZUIL IN DE KLEUTERSCHOOL 
Door een probleem in de software stond er tijdelijk een foutieve melding op de nieuwszuil aan de 
kleuterschool. Dus voor alle duidelijkheid: bovenvermelde data zijn de enige juiste… 
 
3-JARIGEN 
Volgende week werken we met onze kleuters rond het thema Toveren met kleurtjes. We gaan 
kleuren mengen en experimenteren met allerlei technieken. We gaan sorteren en veel leuke 
kleurenspelletjes spelen. Het wordt dus vast een fleurige week! 
 
NIEUW OP DE WEBSITE: 
2k1:  - speelhuisje 

- turnen met juf Carolien 
- mijn klasje 

 
3k2:  - op ontdekking in de klas van Cézar 

                 
NIEUWSBRIEF 

21 september 2018 



- mijn handjes 
 
DOPJES SPAREN VOOR BLINDEGELEIDE HONDEN 
Naar aanleiding van dierendag op 4 oktober willen wij graag starten met een dopjesactie voor 
blindegeleide honden. Deze dopjes gaan naar een recyclagebedrijf waar ze gesorteerd worden. 1 kg 
dopjes = €0,30 voor de opleiding van 1 geleide hond zijn er 83.333kg dopjes nodig, dus alle hulp is 
welkom. Je mag nu al starten met het inzamelen van plastic dopjes van frisdrank, water, wasmiddel 
en spuitbussen. Vanaf 2 oktober tot aan de kerstvakantie mag je deze bezorgen aan juf An of Juf 
Gitta in de kleuterschool. Wij hopen op zakken vol dopjes!  
 

 
 
LAGERE SCHOOL 
 
VELDLOOP: dinsdag 25 september                                                                
De veldloop vindt dit jaar plaats op de terreinen van KFC Eendracht Westmallebaan in Zoersel. 
Naast de wedstrijdjes en de recreatieloop per leerjaar zijn er allerlei randactiviteiten voorzien, zodat 
het een heuse sporthappening zal worden. 

De leerlingen van het 4e, 5e  en 6e  leerjaar lopen in de voormiddag.  
Zij vertrekken om 8.40 uur met de fiets naar de sportvelden.  
Graag om 8u30 aanwezig in de school. 

▪ Fiets meebrengen die volledig in orde is  
▪ Picknick: eten en drinken (geen blikjes) en een gezond tussendoortje  

De leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar lopen in de namiddag . 
Zij blijven die middag allemaal op school eten en worden met de bus heen en weer gebracht. 
Vertrek ’s middags is om 12.30 uur. 

▪ Picknick voor op school, voldoende drinken (geen blikjes) en een gezond tussendoortje.  
Nog even de kledij op een rijtje zetten: 

▪ Stevige loopschoenen (die van op school mogen uiteraard gebruikt worden, achteraf 
steken wij ze wel PROPER terug in de turnzak)  

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

Sint-Truidersteenweg 309 Tongeren

Inzamelpunt BCG Dopjesactie 

Dop je mee 
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▪ Turnuniform van de school ( gele T- shirt en blauw sportbroekje). Als je dit nog niet hebt, 
voorzie je sportieve kledij. 

▪ Dit dragen we onder een trainingsbroek en sweater, die we uitdoen bij het lopen 
▪ En we voorzien ons ook van regenkledij. 
▪ Een veiligheidsspeld voor de loopnummer 

Supporters en sympathisanten zijn van harte welkom om onze leerlingen aan te moedigen, om de 
sportsfeer op te snuiven, en om eventueel mee de groepen te begeleiden. 
De school zal zoals gewoonlijk eindigen om 15.30 uur. Maar we houden er wel rekening mee dat er 
vertraging kan zijn in het uurschema van de veldloop en dat het 1e, 2e en 3e lj. misschien wat later 
terug op school zijn. 

Aan de leerlingen wensen we nog veel loop – en spelplezier.  
Sportieve groeten, 
meester Wes 
 
 
WERKEN AAN DE HANDELSLEI 
De school werd, net als de ouders en de kinderen, afgelopen maandag verrast door de werken die 
plaatsvonden vlak voor onze schooldeur aan de Handelslei. Leerkrachten die de rijen kinderen 
begeleiden hebben hun  best gedaan om de chaos in goede en vooral veilige banen te leiden. 
Van Joke De Beuckelaer, projectleider openbare werken Zoersel, kregen we maandag volgende 
informatie: 

- De werken aan de Processieweg zullen morgen afgewerkt worden. Deze baan zal dus vanaf 
morgen terug opengesteld worden. 
- Eandis en Pidpa starten morgen met de werken in de Kerkhoflei; met inbegrip van werken 
op de Handelslei over de school. Het is door dit stuk van de werken dat het zebrapad over de 
school is afgesloten (zie plan hieronder). 
Deze werken duren een paar dagen (werken zijn altijd weersafhankelijk en moeilijk in te 
schatten). We hebben geen nauwkeurigere planning. 

  
Bij vragen kan je contact opnemen met Frank Van Gorp van Eandis: +32474/976155 
 

                                     
CREATIEF MUSICEREN IN HET 3de LEERJAAR  
Vandaag konden de 2 klassen van het derde leerjaar genieten van een boeiende workshop. Nataniël 
van Spelenderwijzer bracht een verzameling van etnische instrumentjes en een mengeling van 
porseleinen en metalen kommetjes mee. Uit deze niet alledaags instrumenten klonken verrassend 
veel mooie klanken op verschillende toonhoogtes. Het werd een bijzonder “concert” met een mix 
van melodie, ritme én zang. Zó werden wij weeral een muzische ervaring rijker! 
 

 

BIB-PROJECT IN 4DE LEERJAAR 
We zijn deze week gestart met het bibproject in het 4de leerjaar. De ouders van de betrokken 
leerlingen zijn hiervan per brief op de hoogte gebracht. Deze nieuwsbrief zal telkens aankondigen 
wanneer de kinderen hun boeken zeker terug mee naar school moeten nemen om deze in te 
wisselen. Nu alvast alle data van dit jaar: 

ma 17 sept  ma 7 jan  ma 6 mei 
ma 8 okt  ma 28 jan  ma 27 mei 
ma 5 nov  ma 28 febr  ma 17 juni 
ma 26 nov  ma 11 mrt 
ma 17 dec  ma 1 apr 

 
 



NIEUWS UIT CREALAND 
De kids van het 4de keken met een humoristische blik naar een foto van zichzelf. Door komische 
details te benadrukken brachten ze expressie en beweging in hun werk. Zo kwam hun 
cartoontekening tot leven. Wie herkent deze grappige leerlingen? 
 

 
 
 
 

 WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool    

 
 
 
 



STARTVOLGORDE VELDLOOP - 25 september 2018 voormiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ± UUR WIE AANTAL van welke SCHOLEN KLEUR +AFSTAND 

 09.45 u. OPWARMING  491 iedereen    

                    Joggers naar hun startplaatsen  /  competitie 4de leerjaar naar de startzone  

 10.00 u. RECREATIE meisjes en jongens  32+60+60 leerlingen van het 4de, 5de, 6de van alle scholen  wit ≤ 950 m 

                    4de lj. maakt zich klaar aan de startzone  -  6de lj. naar springkastelen op B-veld  -  5de lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

1 10.20 u. meisjes 4de lj. competitie 39 alle scholen rood 650 m 

2 10.27 u. jongens 4de lj. competitie 35 Klim-Op, De Kiekeboes, Pierenbos blauw 650 m 

3 10.34 u. jongens 4de lj. competitie 31 Antoniusschool, Elisabethschool geel 650 m 

              10.40 u.    5de lj. naar de startzone  -  4de lj. naar springkastelen op B-veld  -  6de lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

4 10.50 u. meisjes 5de lj. competitie  31 Beuk & Noot B/C, De Kiekeboes, Antoniusschool rood 950 m 

5 10.57 u. meisjes 5de lj. competitie 33 Beuk & Noot A, Pierenbos, Klim-Op, Elisabethschool groen 950 m 

6 11.04 u. jongens 5de lj. competitie 45 Beuk & Noot A/B, De Kiekeboes, Antoniusschool  blauw 950 m 

7 11.11 u. jongens 5de lj. competitie 43 Beuk & Noot C, Elisabethschool, Pierenbos, Klim-Op  geel 950 m 

              11.20 u.      6de lj. naar de startzone  -  5de lj. naar springkastelen op B-veld  -  4de lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

8 11.30 u. meisjes 6de lj. competitie 35 alle scholen rood 950 m 

9 11.37 u. jongens 6de lj. competitie 23 Antoniusschool B, Klim-Op, Pierenbos  blauw 950 m 

10 11.44 u. jongens 6de lj. competitie 24 Antoniusschool A, Elisabethschool, De Kiekeboes geel 950 m 

 11.50 u. verzamelen  terug naar school   



STARTVOLGORDE VELDLOOP - 25 september 2018 namiddag 
 

 
   ± uur WIE AANTAL van welke SCHOLEN  AFSTAND 

 12.50 u. OPWARMING 658 iedereen   

                    Joggers naar hun startplaatsen / competitie 1ste leerjaar naar de startzone 

 13.05 u. RECREATIE meisjes + jongens 65+61+50 leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar van alle scholen wit ≤ 500 m 

                                 1ste lj. naar de startzone  -  3de lj. naar springkastelen  op B-veld  -  2de lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

11 13.25 u. meisjes 1ste lj. competitie 30 Beuk & Noot A, Antoniusschool, Klim-Op, Elisabethschool rood  350 m 

12 13.30 u. meisjes 1ste lj. competitie 31 Beuk & Noot B/C, De Kiekeboes, Pierenbos groen  350 m 

13 13.35 u. jongens 1ste lj. competitie 30 Antoniusschool, Beuk & Noot C blauw 350 m 

14 13.40 u. jongens 1ste lj. competitie 33 Pierenbos, Beuk & Noot B, Elisabethschool geel 350 m 

15 13.45 u. jongens 1ste lj. competitie 31 Beuk & Noot A, Klim-Op, De Kiekeboes oranje 350 m 

 
 

13.50 u.        2de lj. naar de startzone  -  1ste lj. naar springkastelen op B-veld  -  3de lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

16 14.00 u. meisjes 2de lj. competitie  33 Elisabethschool, Antoniusschool, Klim-Op rood  350 m 

17 14.05 u. meisjes 2de lj. competitie 33 Beuk & Noot, De Kiekeboes, Pierenbos groen  350 m 

18 14.10 u. jongens 2de lj. competitie 42 Beuk & Noot A/C, Pierenbos, Antoniusschool blauw 350 m 

19 
 
 

14.15 u. jongens 2de lj. competitie   41 De Kiekeboes, Elisabethschool, Klim-Op geel 350 m 

 14.20 u.      3de lj. naar de startzone  -   2de lj. naar springkastelen op B-veld  -  1ste lj. naar volks- en andere spelen op asfaltje 

20 14.30 u. meisjes 3de lj. competitie  42 Beuk & Noot A/B, Klim-Op, Elisabethschool rood  650 m 

21 14.37 u. meisjes 3de lj. competitie 43 Beuk & Noot C, De Kiekeboes, Pierenbos, Antoniusschool groen  650 m 

22 14.44 u. jongens 3de lj. competitie 30 Beuk & Noot A/C, Klim-Op blauw 650 m 

23 14.51 u. jongens 3de lj. competitie 31 Beuk & Noot B, De Kiekeboes, Antoniusschool geel 650 m 

24 14:58 u. jongens 3de lj. competitie 32 Elisabethschool, Pierenbos oranje 650 m 

 15.15 u. verzamelen  terug naar school   

 


