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BASISSCHOOL 
VLAAMSE KERMIS 2019: ZONDAG 5 MEI 
We tellen samen af naar zondag 5 mei. Op die dag wordt de speelplaats van Antoontje 
omgetoverd tot een heuse festivalweide!  
Hopelijk kunnen we vele ouders, grootouders, tantes en nonkels… die middag ontmoeten. 
We geven de uurregeling van de klasoptredens alvast mee: 
 
13.30u                  6de  leerjaar en 1ste leerjaar 
14.15u                  2,5-jarigen en 3de leerjaar 
15.00u                  5-jarigen en 5de  leerjaar 
15.45u                  3-jarigen en 4de  leerjaar 
16.30u                  4-jarigen en 2de  leerjaar 
 
Voor en na de optredens kan je op verschillende plaatsen terecht voor een hapje en een 
drankje.  
Duimen jullie mee voor stralend festivalweer? Dan kan de sfeer niet meer stuk! 
 

 

DATA OM TE ONTHOUDEN 
Ma 29 april  3K   Medisch Schooltoezicht, samen met ouders 

Di 30 april  4K1   Bezoek bibliotheek 
   Kleuters  Indianenvertelling door Tezontli 
   4de leerjaar  Leeruitstap wereldgodsdiensten in Antwerpen 

Woe 1 mei  vrijaf voor iedereen   

Zo 5 mei  iedereen   Vlaamse kermis 

Za 11 mei  Vormsel in de parochie 

Za 18 mei  Eerste Communie in de parochie 

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: 

https://www.antoontje.be/kalender/?month=apr&yr=2019 

 

EEN NIEUWSBRIEF GEMIST? 

Alle nieuwsbrieven blijven nog een hele tijd op de website beschikbaar: 

https://www.antoontje.be/downloads/ 

 

 

https://www.antoontje.be/kalender/?month=apr&yr=2019
https://www.antoontje.be/downloads/


KLEUTERSCHOOL 
 
2,5-JARIGEN 
Voor het optreden tijdens het schoolfeest , mogen de peuters van juf Lisa en juf Katrien de 
jongens een effen gekleurde t-shirt aan doen en de meisjes een rokje of kleedje. 
Onze peutertjes mogen zo naar ons  schoolfeest met thema ‘festival’  komen. 
 
3-JARIGEN 
Wij bedanken boer Wim Keysers voor de toffe tijd op de boerderij. We mochten de koeien 
knuffelen, eten geven en zien hoe de boer zijn koeien melkt in zijn melkstal. 
De waterbuffels met grote horens , lagen naast hun vijver heerlijk te zonnen, terwijl de 
koeien binnen op hun watermatras aan het rusten waren. Natuurlijk bedanken we ook onze 
chauffeur Wim die ons met tractor en kar naar de boerderij bracht en weer terug naar 
school, het was echt genieten. Ook een bedankje aan al de ouders en grootouders mee in 
een oogje in het zeil hielden zodat alles veilig kon verlopen. Volgende week leren wij verder 
over de boerderij en oefenen wij onze dansjes voor het schoolfeest. 
 
Mamadag 
Op woensdag 8 mei nodigen wij al de mama's uit om samen met hun kleuter te genieten van 
een zalige verwen-mamadag. Voor een mamadag-cadeau zijn we nog dringend op zoek naar 
strijkpareltjes. Iedereen die thuis nog pareltjes heeft en ze niet meer gebruikt mag ze 
meegeven naar school. Ook kunstbloemen, strikjes, kleine vlaggetjes en versiering van 
cocktails zijn heel welkom.   
 
4-JARIGEN 
Volgende week starten we met ons indianenproject. Alle kleuters mogen hiervoor een 
houten kapstok en een witte t-shirt (die we mogen beschilderen en in knippen ) 
meebrengen. 
Wie thuis een tipitent heeft die we de volgende veertien dagen in de klas mogen gebruiken, 
mag deze maandag mee brengen naar school. 
 

FOTOREPORTAGES 
Deze reportages zijn deze week online gezet: 
2K2: eerste schoolweek, papa 1, papa 2 
3K2: Bohicon 
 
 
 
LAGERE SCHOOL 
 
PRIJSUITREIKING LEKKERBEKKEN: 2 MEI 
Het was een zeer succesvolle editie van de lekkerbekken dit jaar. Dat is dankzij de 
enthousiaste verkopers uit de lagere school. Het oudercomité voorziet elk jaar enkele prijzen 
voor de beste verkopers. Die prijzen staan al een aantal weken te ‘blinken’ aan het raam van 
het secretariaat. 
Donderdag 2 mei zal de prijsuitreiking plaatsvinden. We zijn benieuwd! 
 



NIEUWS UIT CREALAND 
 

Onze vogels gingen op zoek naar het juiste materiaal  
om een knus nestje te maken voor hun kleintjes… 

 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 

Bijlage: 

1. Tijdens deze zomervakantie worden er Boostdagen van Bodymap georganiseerd in de 

gebouwen van Beuk en Noot in St-Antonius-Zoersel. Meer info zie bijlage en 

www.bodymap.be/boostdagen 

2. Activiteit Welzijnsschakels: bezoek aan Chocolaterie Smet, Westmalle 

 

 

http://www.bodymap.be/boostdagen


 
 

 



 
 

 

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 onze uitstap 
Wij trekken niet ver weg, maar blijven in eigen streek. 
- Wij bezoeken “chocolaterie Smet” in Westmalle,  
 waar chocolade in allerlei vormen word geproduceerd. 
Programma: - ontvangst - chocolade cinema - info over types chocolade - 
 geur- & smaaktest - winkelbezoek - uitleg productie aan kijkramen - 
 consumptie: hot chocolate of koffie/thee met 3 belegde broodjes of 
 appelgebak met slagroom 

Wij komen samen aan de inkom van de fabriek,  
Antwerpsesteenweg 150, Westmalle. Waar Lijnbushalte Kapelstraat 
 

  Tarief per persoon voor gezinsleden:    GP  B  S  L 
prijzen al in:     4,80 € 7,20 € 14,40 € 24,00 € 

  Bekijk je ‘lidkaart 2019-2020’ om welke letter voor jou van toepassing is. 
 

 
 
 
 

      Niet leden die wensen deel te nemen zijn ook 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  8 mei 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 !    

ZATERDAG 

18 mei  2019 
om  13:00 uur 
WESTMALLE 

Chocolaterie SMET 

Antwerpsesteenweg 150 

(bushalte Kapelstraat) 

S A M E N  ! 

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



 


