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BASISSCHOOL 
 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN 2019-2020: VOORRANG AAN BROERS EN ZUSSEN 
Misschien hebt u het ook via de media vernomen dat de scholen heel lang niet precies 
geweten hebben hoe de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 zouden verlopen. De 
regering wilde hiervoor nieuwe richtlijnen doorvoeren, maar vanwege een belangenconflict 
ingeroepen door de Franstalige gemeenschap, weten we sinds kort dat alles bij het oude 
blijft, althans voor volgend schooljaar. Wij zullen dus de inschrijvingsprocedure van de 
voorgaande jaren hanteren, welke in alle Zoerselse scholen geldt. 
Dat betekent dat wij vanaf maandag 4 februari 2019 alle broers en zussen van onze huidige 
kleuters en leerlingen en de kinderen van personeel de gelegenheid zullen geven om in te 
schrijven in onze school. 
 

Vanaf 1 maart kunnen alle nieuwe leerlingen zich 
inschrijven. Op die datum vervalt de 
voorrangsregeling van broers en zussen van onze 
leerlingen. 
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat 
we een maximumcapaciteit hebben van 50 kinderen 
per geboortejaar in de kleuterschool en 50 kinderen 
per leerjaar in de lagere school. Op de website kan 
je volgen hoeveel plaatsen er per jaar nog vrij zijn. 
 

 
WEBSITE: INLOGCODE VIA KLASLEERKRACHT 
Ongetwijfeld hebben jullie al een kijkje genomen op de vernieuwde website van onze school. 
Het loont zeker de moeite. Eerstdaags krijg je via je kind de code om de fotoverslagen van de 
klas te kunnen bekijken. We zijn blij dat we jullie opnieuw kunnen laten meegenieten van 
onze activiteiten. 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 28 jan.  Vertegenwoordigers  Leerlingenraad 

   4de leerjaar   Bib-project 

Di 29 jan.  4K1    Bezoek bibliotheek 

   6de leerjaar   Bezoek Mariagaarde Instituut 

Woe 30 jan., 11.00u 4-jarigen   Spelletjesvoormiddag 

Woe 30 jan.   6de leerjaar   Bezoek VTI Zandhoven 

Do 31 jan.  6de leerjaar   Bezoek St-Jan Berchmanscollege 



Vrij 1 febr.  Iedereen   Facultatieve verlofdag 

Zo 3 febr., 9.00u Eerste Communicanten Voorbereiding Naamopgave 
      11.00u Iedereen    Viering Naamopgave 

Ma 4 febr.  Start inschrijvingen van broertjes en zusjes van onze leerlingen 

Vrij 1 mrt.  Einde voorrangsregeling voor eigen familie 
Start inschrijvingen nieuwe andere kinderen 

    
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: www.antoniusschool.be 
 
 
KLEUTERSCHOOL 
 
WINTERKLEDING 
Omdat kleuters vaak even buiten en dan weer binnen spelen onder de middag, is het 
belangrijk om al hun winterspullen goed te tekenen met naam en de handschoenen zoveel 
mogelijk aan stevige koordjes te bevestigen zodat ze minder vlug verloren gaan. 
 
CARNAVAL OP 1 MAART 
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval in de kleuterschool. Uw kleuter mag die dag verkleed 
naar school komen. Om het toiletbezoek vlot te laten verlopen willen wij vragen om uw 
kleuter gemakkelijke verkleedkledij aan te doen. Bij voorkeur uit 2 delen. Wapens, maskers 
of losse attributen laten we liever thuis.  
In de voormiddag kunnen de kleuters genieten van een theatervoorstelling. Het 
oudercomité zorgt voor lekkere wafels als 10-uurtje. De kleuters brengen dus zoals 
gewoonlijk hun boterhammen mee. 
 
3-JARIGEN 
Wij willen graag iedereen bedanken die samen met onze kleuters op speurtocht is geweest 
in de bib en samen met de kleuters heeft genoten van leuke en spannende verhaaltjes. Het 
was supergezellig, een dikke merci! 
 
Omdat de winter nu echt wel in het land is willen wij volgende week nog even verder 
werken rond dit thema. 
Wie thuis nog grote stukken isomo heeft, mag die zeker al meegeven naar school. Maandag 
mag iedereen een grote schoendoos ( van maat 39 of groter, niet van laarzen) mee naar 
school brengen voor een winters knutselwerk. Als er een dag zou zijn met nog veel sneeuw, 
mag iedereen zijn slee mee naar school brengen. 
 

 

LAGERE SCHOOL 
 
POEZIEWEEK: START OP 31 JAN. 
Op donderdag is het Gedichtendag, als start van de Vlaamse Poëzieweek. Ook in de lagere 
school zullen we aandacht besteden aan Poëzie. Op verschillende locaties hangen we 
gedichten, die te maken hebben met die plaats: de speelplaats, klaslokalen, fietsenstalling… 
Misschien zal het toiletbezoek wat langer duren omdat we lezen wat er daar hangt. 

http://www.antoniusschool.be/


We gaan de uitdaging aan om samen met alle klassen elke dag verder te schrijven aan het 
gedicht van een andere klas. Nieuwsgierig wat daar het resultaat van zal zijn… 
En ook de leerkrachten zijn aan het zoeken naar hun mooiste gedicht of een gepast gedicht 
om aan een collega te geven. 
 
6de LEERJAAR BEREIDT ZICH VOOR OP HET SECUNDAIR ONDERWIJS 
De kinderen van het zesde leerjaar moeten dit schooljaar een keuze maken uit een waaier 
van mogelijkheden in het secundair onderwijs. Wij willen onze kinderen graag helpen bij het 
maken van deze keuze. Daarom gaat het zesde leerjaar een halve dag vertoeven in het 
Mariagaarde Instituut op 29 januari,  in het V.T.I. in Zandhoven op 30 januari en in het Sint-
Jan Berchmanscollege op 31 januari. Zo maken zij kennis met enkele middelbare scholen in 
de buurt.  
We vinden het belangrijk dat leerlingen van de lagere school een zo concreet mogelijk beeld 
krijgen van de verschillende mogelijkheden in het secundair onderwijs vooraleer zij hun 
studiekeuze maken. 
 
NIEUWS UIT CREALAND 
Sneeuwpoppen, sneeuwkristallen en sneeuwkoningen maar vooral veel sneeuwpret in de 

eerste graad☃️❄️ 

 
 
BIJLAGEN: 1. Activiteit Welzijnsschakels 

2. Tweedehandsbeurs  
3. Oproep vanuit de gemeente 

  4. Aanbod Weerbaarheidstraining kinderen uit 2de tot 5de lj 



 

 

Welzijnsschakel Malle-Zoersel vzw, Handelslei 33, 2980 Zoersel.                Ondernemingsnummer: 875.791.422               Bank: BE69 7330 3128 7378  
 Email: wzs.malle.zoersel@skynet.be                           GSM: 0474 17 40 54                             bureel Handelslei 33 St.-Antonius : open enkel op afspraak. 

  
 

 

 

 
 

 

 
 Welkom op ons maandelijks samenzijn 

- Onze eigen kookploeg zorgt weer voor een lekker maal. 
- Als ontspanning genieten we van een kortfilm.  
 Deze gaat over de haven van Antwerpen.  
 Mooie beelden, met daarbij deskundige uitleg .  
 Ook de opbouw vanaf het begin van de nieuwe   
 Kieldrecht sluis komt in beeld. Zo krijg je een inzicht 
 van hoe groot en technisch deze wereldsluis is. 
- Lekker - ontspannend, en toch heel informatief! 

 

  Tarief per persoon voor gezinsleden:    GP  B  S  L 
Opgelet: nieuwe prijzen   2,40 € 3,60 € 7,20 € 12,00 € 

  Bekijk je nieuwe lidkaart om welke letter voor jou van toepassing is. 
 

 
 
 
 

      Niet leden die wensen deel te nemen zijn zeer welkom.  
      Zij contacteren wel eerst de voorzitter op het WZS nr.: 0474 17 40 54. 
 
 

Inschrijven: Schrijf tijdig in op de inschrijvingsstrook,  zie achterkant,   
      +  betaling onder gesloten omslag. 
Te bezorgen uiterlijk woensdag 30 januari 2019: op een van volgende plaatsen: 
 

- Rosa Janssens,    Begonialaan 55   Oostmalle.  
- Stan Haest,    Kasteellaan 35   Westmalle. 
- Johan Geerts,    Lotelinglaan 27   Halle.  
- Bureel WZS Malle-Zoersel Handelslei 33        Sint-Antonius.( brievenbus witte deur) 

Heb je zin om te komen ? … Twijfel niet en schrijf vlug in !    

 

VRIJDAG 

8 februari  2019 
om  18:00 uur 

OOSTMALLE 
ontmoetingscentrum  

‘De Notelaar’ Lierselei 17 
 

S A M E N  ! 

Kinderen tot 12 jaar betalen in elke gezinsgroep telkens de halve prijs! 



 

  

Welzijnsschakel Malle-Zoersel vzw, Handelslei 33, 2980 Zoersel.                Ondernemingsnummer: 875.791.422               Bank: BE69 7330 3128 7378  
 Email: wzs.malle.zoersel@skynet.be                           GSM: 0474 17 40 54                             bureel Handelslei 33 St.-Antonius : open enkel op afspraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 Een overzicht van inkomengrens +/- om een Gemeente Pasje (GP) te krijgen. 

  - Het inkomen bevat ALLE netto-inkomsten van het gezin 

   (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, enz. ) 

  - Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde  

   adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband) 
 

 Het gezin bestaat uit      totale inkomst in euro +/- 
 

 Alleenstaande         1.115,- 
 

 2 Gezinsleden ouder dan 14 jaar      1.672,- 
 

 Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je erbij tellen    557,- 
 

 Per extra gezinslid jonger dan 14 jaar mag je erbij tellen    324,- 
 

 Bovenstaande getallen komen van de Universiteit van Antwerpen  

  en de Europese Unie statistiek. 

 Er kunnen schommelingen zijn:  tussen gemeenten en van maand tot maand 
 

 Een goede raad: Is je totale inkomen in de buurt van bovenstaande getallen? 

  Ga informeren op de sociale dienst van uw gemeente !!! 

 Een gemeentepasje  (GP) geeft bij ons voordeeltarief, maar ook  

  op vele andere plaatsen, bij verenigingen en diensten!!! 
 

 

 

------Snijden langs de lijn a.u.b. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

***WELZIJNSSCHAKEL Malle–Zoersel vzw.***   INSCHRIJVINGSFORMULIER. 

Voor onze ‘Samen’ komst van vrijdag  8 februari 2019. 
Hieronder zeker één adres + (deel)gemeente invullen, per inschrijvingsblaadje graag:  

 

Adres: . . . . . . . . . . . . . 
 

Naam & Voornaam Betaling opmerking 

    .   .  €  

    .   .  €  

    .   .  €  

    .   .  €  

    .   .  €  
 

       Totaal:    .   .   € 

INFO  over  GP  



De vriendenkring van het gemeentepersoneel van Zoersel 

     organiseert: 

 

 

      

         

 

 

 

Tweedehandsbeurs van baby- kinder- en tienerkledij, 

Alsook baby artikelen en speelgoed. 
 

Kapel ACZ Handelslei 167  

zondag 17 februari 2019  van 13.00u tot 16.00u. 

 

Wil u hieraan deelnemen? 

Haal dan een lijst  1 grote ( 48 stuks) lijst kost 4 €  

een kleine ( 24 stuks) lijst kost 3€  

Op vrijdag 1 februari 2019 

vanaf 19.00u aan lokaal 0.3 in het ACZ Handelslei 167. 

 

Wegens het grote succes mag er maar één lijst per volwassenen 

en deelnemend adres gekocht worden. 

 

Voor meer info  

 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 zondag 17 februari  tussen 13.00 u en 16.00 u in onze cafetaria.  

 

  

 

 



  



OPROEP VANUIT DE GEMEENTE  Word lid van de  adviescommissie van de bibliotheek 

Welke rol kan een bibliotheek spelen in de leefwereld van kinderen? Het is een constante zoektocht, 
waarbij uw persoonlijke ervaringen en ideeën als ouder of leerkracht meer dan welkom zijn.     

Bouw mee aan een bibliotheek die met haar dienstverlening en collectie jongeren blijft aanspreken. 
Volg op de voet hoe de bibliotheek zich de komende zes jaar wil ontwikkelen in een digitale wereld 
die nieuwe kansen biedt op vlak van leesplezier, informatiebemiddeling, samenwerking, …  

wie zoeken we? 

U moet geen fervent bezoeker of veellezer zijn om spreekbuis te worden van onze 6000 leden. We 

zijn op zoek naar een diverse groep Zoerselaars die zich drie maal per jaar ’s avonds kunnen 
vrijmaken om actief mee te denken over de toekomst en het beleid van onze bib. 
 
Kandidaat? 
 

Om lid te worden, moet u in Zoersel wonen en ingeschreven zijn bij de openbare bibliotheek van 
onze gemeente. Stuur voor donderdag 28 februari een e-mail of brief naar onderstaande 

contactgegevens waarin u in enkele zinnen schrijft wie u bent en waarom u graag in de 
adviescommissie wilt zetelen.  
 

Raad van Bestuur AGB Zoersel 

t.a.v. adviescommissie 
Handelslei 167 
2980 Zoersel 
 

of 
 

bibliotheek@zoersel.be 

meer weten? Erik Breuls, 03 2980 7 23, erik.breuls@zoersel.be 
  
  
Alvast bedankt voor jullie medewerking 
  

 Met vriendelijke groeten 

Erik Breuls 
bibliothecaris 
T 03 2980 7 23 
erik.breuls@zoersel.be 

mailto:bibliotheek@zoersel.be
tel:03%202980%207%2023
mailto:erik.breuls@zoersel.be
tel:03%202980%207%2023
mailto:erik.breuls@zoersel.be
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