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BASISSCHOOL 
 
EEN VRIJE DAG 
Omdat morgen onze 2de facultatieve verlofdag is, komt deze nieuwsbrief een dagje vroeger. 
We hopen dat de kinderen (en ook de leerkrachten en de andere schoolmedewerkers) een 
fijne dag hebben… met hopelijk een beetje sneeuw om in te spelen? 
Ook het secretariaat zal dus morgen gesloten zijn.  
 
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 gehanteerd wordt. 
Dat betekent dat wij vanaf ma 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. Daarvoor is er 1 maand de tijd. 

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. 
 

 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
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 

   3-jarigen   Bezoek Museum Schilde 

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 
 
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 
Volgende week werken wij met onze kleuters rond kunst! 
Op maandag brengen wij een bezoekje aan het museum Albert Van Dijck in Schilde. 
Omdat we graag ook eens gekke experimenten doen, gaan we volgende dinsdag schilderen 
met onze voeten. Wij willen vragen om dan schoenen met velcro aan te doen of laarsjes en 
geen kousenbroeken. 
Wie thuis nog rollen behangpapier heeft mag die altijd bezorgen op school. 
 
 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND VERLENGD WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 
 

 

 

  



 

Buurtcomité Wandelweg

Buurtcomité Wandelweg nodigt u uit op onze jaarlijkse

WINTERDRINK MET 
SPROOKJESWANDELING

We verzamelen om 17u30 ter hoogte van Wandelweg 30. 
We gaan met de verteller op pad en beleven onderweg een avontuur.

De boswachter heeft een geheime boodschap over een schat gekregen...
Een KLEINE zaklamp is handig en een fluovestje voor de kinderen is aan te raden.

Bij aankomst zullen er heerlijk dampende frietjes en verwarmende drankjes 
verkrijgbaar zijn. We keuvelen nog wat na bij een gezellig knetterend houtvuur

 en toasten op een geslaagde avond.

De winterdrink met sprookjes-wandeling 
is een organisatie van:

Zaterdag 9 februari 2019

Meer info: 0484/068.200

Niet-wandelaars zijn uiteraard ook welkom vanaf 19u.
Deelname aan de wandeling is gratis.

Iedereen welkom!


