
 
 BASISSCHOOL 
 

WE BEGINNEN ERAAN: DE JAARLIJKSE WIJNVERKOOP MET WIJNPROEFAVOND EN KINDERDISCO 
Vandaag krijgen de kinderen een bestelformulier mee om wijn te verkopen. Met de opbrengst van deze 
wijnverkoop kunnen we de werking van onze school weer extra ondersteunen ten voordele van de kinderen.  
Op vrijdag 9 november organiseren we een wijnproefavond, zodat je zelf kan vaststellen welke smaken bij 
de mooie omschrijvingen passen. Zoals elk jaar is er die avond voor de kinderen een kinderdisco, 
georganiseerd door het oudercomité. 
  

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.  

 

VOOR- EN NABEWAKING 
De donkere dagen zijn in aantocht. Daarom willen we met aandrang vragen om de kleine kinderen niet aan 
de poort af te zetten, maar hen te begeleiden tot aan de deur van de eetzaal in Antoontje. De vertrouwde 
weg van de poort tot de deur wordt een spannend avontuur in het donker. Regelmatig vonden we huilende 
kinderen op de speelplaats. Ook bij het afzetten van grotere kinderen is het belangrijk om aan de veiligheid 
van hen te denken. 
 
Ter herinnering vermelden we ook nog dat de nabewaking iedere dag tot 17.30u en op woensdag tot 13.00u 
duurt. Indien deze uren moeilijk zijn, kan vooraf een afspraak gemaakt worden met Stekelbees. Deze 
kinderen worden met de bus opgehaald. Meer info: https://www.zoersel.be/startpagina/buitenschoolse-
kinderopvang-stekelbees-nv.html 
 
 

NAAMTEKENEN VAN KLEDIJ 
Met de winter in het vooruitzicht, vragen we om alle jassen, vesten, truien , sjaals en mutsen goed van een 
naam te voorzien. Bij kleuters is het fijn om jassen en vesten ook te voorzien van een lus. 
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DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 29 okt – zo 4 nov  voor iedereen  Herfstvakantie 

Maandag 5 nov   1ste lj   Medisch School Toezicht 
    1ste, 2de, 4de lj  Bib-project 
    kleuterschool  Oudercontacten 
    2de leerjaar  Oudercontact 

Dinsdag 6 nov   kleuterschool  Oudercontacten 

    2de leerjaar  Oudercontact  

Vrijdag 9 nov   4de lj   Boekenbeurs 
       Zwemdag  

voor iedereen  Wijnproefavond, met kinderdisco 

dinsdag 20 nov   6de leerjaar  Oudercontact 

woensdag 21 nov  6de leerjaar  Oudercontact 

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 
2,5-jarigen 
De kleuters van juf Lisa bedanken de brandweer voor de super leuke uitstap! 
 
 

3-jarigen 
Na de herfstvakantie werken wij rond het thema weer en kleding. We gaan zelf een modeshow organiseren, 
we experimenteren met regen en wind en we knutselen een weerkalender en zo worden we echte 
weerverkenners. 
 
 

4-jarigen 
De kleuters van juf Inke, juf Ils en juf Leen werken na de vakantie rond het thema ‘Vikingen’. Wie thuis nog 
leuke boeken, spelletjes, of leuke bootjes heeft thuis, mag dit genaamtekend mee brengen. 
 
 

5-jarigen 
De 5-jarigen werken na de vakantie rond techniek. 
Elektrische toestellen die niet meer werken zijn welkom om uit elkaar te schroeven. Wij kunnen voor deze 
activiteit extra schroevendraaiers gebruiken. Graag naamtekenen a.u.b. 
 

 
LAGERE SCHOOL 
VIERDE LEERJAAR 
Vrijdag 9 november brengen onze kinderen van het vierde leerjaar een bezoek aan de Boekenbeurs in 
Antwerpen. De week nadien komt de jeugdschrijver Luc Embrechts een lezing brengen in onze 
school.  Volgende thema’s zullen aan bod komen: Hoe komt een boek tot stand? Waar komen de ideeën 
vandaan? Welke stappen komen er aan bod bij het schrijven van een boek? 
We hopen dat het onze leerlingen zal motiveren om te (blijven) lezen, want… LANG ZULLEN WE LEZEN! 
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KUNST VOOR HET GOEDE DOEL 
Je kan nog steeds een gok wagen: wie herkent alle personen die op verschillende manieren afgebeeld 
werden? Doe een gok voor 5 euro en ontvang een rode neus. Vrijdag 16/11 sluiten we de wedstrijd af.  
In bijlage van vorige nieuwsbrief vond je het deelnemingsformulier. Op deze manier hopen we als school een 
mooi bedrag te kunnen overmaken ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. 
 
 

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. 
 
 

FILMPJE SCHOLENVELDLOOP 
Op de veldloop van 25 sept. l.l. werd er door de organisatie met een drone luchtbeelden gemaakt. Het 
filmpje is vanaf nu terug te vinden op www.facebook.com/jorytam. 
 
 

GLAZEN YOGHURTPOTJES 
De leerkrachten verzamelen voor hun knutsellessen glazen yoghurtpotjes. 
Je mag ze aan de klasleerkrachten of op het secretariaat bezorgen. 
  
 

NIEUWS UIT CREALAND 
Meegezogen worden door de muziek van de Disneyfilm “De klokkenluider van de Notre Dame”...  
Beschouwen en de functie van de waterspuiters (beelden) aan de buitenzijde van de Notre Dame 
ontdekken....  
Verwondering tijdens een rondreis doorheen “Exposition sculptures van Michel Brassac”...  
En dan aan de slag gaan om in groep een eigen beeld te ontwikkelen.  
Een proces dat net na de vakantie verdergezet wordt. Jean Coen -een kunstenaar uit Zoersel- komt ons weer 
versterken. Kan iedere leerling van het zesde een tijdschrift en krant meebrengen? 
 

 
 

 
 WE WENSEN U EN ONSZELF EEN DEUGDDOENDE HERFSTVAKANTIE! 

 
Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 

Directie Antoniusschool    
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