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BASISSCHOOL 
 
KLASFOTO’S 
Deze week kregen alle kleuters en leerlingen hun klasfoto mee naar huis. Wie hierin niet 
geïnteresseerd is, mag de foto terug meegeven met de klasleerkracht. Voor de anderen zal 
er 2,50 EURO aangerekend worden via de schoolrekening. 
 
DE LAATSTE SCHOOLDAG: VRIJDAG 28 JUNI 
Dat de laatste schooldag er anders uitziet dan een gewone schooldag klinkt logisch. Hierover 
kregen de ouders reeds een brief mee. We nemen in deze nieuwsbrief graag nog de 
organisatie op, zodat iedereen goed geïnformeerd is. 
De school start zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen zoals gewoonlijk 
om 8.40 uur. In beide vestigingsplaatsen worden er nog klassikale activiteiten voorzien tot 
10.30 uur. 
In de kleuterschool: 
Vanaf 10.30 uur kunnen de kleuters in de kleuterschool afgehaald worden. Er is opvang voor 
de kleuters voorzien tot 12 uur 
In de lagere school: 
Om 10.30 uur organiseren we in de lagere school rijen zoals na een gewone schooldag. 
Kinderen verlaten de schoolpoort aan de Achterstraat en de Handelslei zoals gewoonlijk. 
Uiteraard verlaten alleen die kinderen de school die hiervoor vooraf toestemming hebben 
gekregen van hun ouders. Ze kunnen dan zelfstandig naar huis gaan of worden (aan het Sint-
Teunisplein of de Achterstraat) afgehaald. 
Voor de andere kinderen voorziet de school nog opvang op de kleine speelplaats tot 12 uur. 
Om 12 uur organiseert de school dan voor de tweede maal rijen zoals na een gewone 
schooldag voor alle kinderen die nog op school zijn. 
Tussen 11.00 uur en 12.00 uur kunnen ouders die dat wensen de leerkrachten nog even 
informeel spreken.  Daarna kunnen ze hun kind(eren), na verwittiging van de leerkracht, 
mee naar huis nemen. Vòòr 11.00 uur willen we dus geen ouders op de speelplaats zodat de 
toezichthoudende leerkrachten het overzicht blijven bewaren. 
Dank om samen te zorgen voor een laatste schooldag met een vlekkeloze organisatie! 
 
VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij de aanvang van de laatste week van het schooljaar zijn de kapstokken en de bakken met 
de verloren voorwerpen weer erg vol. We willen iedereen vragen om er eens langs te lopen 
en te kijken of er iets van jullie ligt! 
 
Lily Janssens uit 1A is vorige week haar regenjasje op school vergeten. Het betreft een 
kakigroene regenjas van het merk Tumble ’n Dry en haar naam staat erin. Zowel in de lagere 



school als in de kleuterschool lag het jasje niet bij de gevonden voorwerpen. Nam iemand 
anders misschien per ongeluk een verkeerde jas mee naar huis? Alvast dank om dit na te 
kijken. 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
 

Ma 24 juni 2de leerjaar 

3A 

Uitstap naar de Beekse Bergen 

Uitstap naar AMUZ 

Ma 24 – do 27 juni 6de leerjaar Cultuurreis naar Trier 

Di 25 juni 3B  

5de leerjaar 

Uitstap naar AMUZ 

Uitstap naar de Lilse Bergen 

Do 27 juni 5-jarigen 

1ste leerjaar 

4de leerjaar 

Diploma en receptie 

Op uitstap met de huifkar 

Pennenzakkenrock 

Vrij 28 juni  Laatste schooldag 

 
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: 
https://www.antoontje.be/kalender  
 
EEN NIEUWSBRIEF GEMIST? 

Alle nieuwsbrieven blijven nog een hele tijd op de website beschikbaar: 
https://www.antoontje.be/downloads/ 
Hier vind je ook de bijlagen bij de vorige nieuwsbrieven, met o.a. het overzicht van de 
verlofdagen van schooljaar 2019-2020 die vorige week met de nieuwsbrief werden 
verstuurd. 
 
 
KLEUTERSCHOOL 
 
DE KLEUTERS MAKEN VAN ANTOONTJE EEN VIJFSTERRENSCHOOL! 

Onze kleuterschool is 5 sterren waard! En 
dit dankzij al de supersterren die er 
rondlopen! De opdracht was om aan 
Benny, Nele en Samira te tonen dat 
iedereen in Antoontje talent heeft. En 
dat is gelukt! 
Als u graag wil weten bij welke talentster 
uw kleuter zijn foto heeft gehangen kan u 
een kijkje nemen op onze speelplaats.  
 
 
 

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


ZINGEN MET DE INSTAPPERTJES: KLASCD 2K1 en 2K2 
De instappers hebben een klas CD opgenomen. Op deze CD staan alle liedjes die ze het 
afgelopen schooljaar hebben geleerd. Als je graag zo'n CD'tje wil hebben mag je €1 
meegeven in een gesloten envelop met de naam van je kind erop. 
 
 
LAGERE SCHOOL 
 
3DE LEERJAAR NAAR AMUZ IN ANTWERPEN 
Op maandag 24 juni gaat 3A op stap naar Antwerpen en op dinsdag 25 juni is 3B aan de 
beurt. Daar zullen zij een reis door de tijd maken, waarbij de muziek centraal staat. Via een 
zoekspel en allerlei muzische opdrachten krijgen de leerlingen inzicht in de evolutie van het 
beroep muzikant doorheen de tijd. Op onze terugweg naar de bus, houden we nog een korte 
fotozoektocht. 
Omdat we de lijnbus ’s morgens niet willen missen, moet iedereen om 8.10 uur op school 
aanwezig zijn! We dragen aangepaste kledij (eventueel regenjas), een fluohesje en goede 
stapschoenen. We  brengen een lunchpakketje mee met boterhammen en drank. Voorzie bij 
zonnig weer een extra flesje water én zonnecrème! Zorg voor een handige rugzak en laat je 
boekentas thuis! Als alles vlot verloopt met de lijnbus, zijn we tijdig terug op school! 
 
5DE LEERJAAR NAAR DE LILSE BERGEN 
We trekken er voor een ganse dag op uit met de fiets naar de Lilse Bergen. Daarom is het 
zeer belangrijk dat onze fiets tiptop in orde is. Eerder kregen de kinderen een checklist mee 
naar huis om samen met u de fiets na te kijken. Op diezelfde brief vond u een hele lijst van 
wat meegenomen moet worden. 
We hebben een hele tocht voor de boeg en daarom vertrekken we reeds om 8.30u op 
school. Graag verzamelen om 8.20u. We zijn terug op school om 18.00u. Denken jullie eraan 
om maandag 24 juni het ingevulde strookje aan de klasjuf te bezorgen zodat we weten of uw 
kind zelfstandig naar huis mag gaan of dat u hem/haar komt ophalen? 
Hopelijk wordt het mooi (en niet te warm) weer! 
 
ONZE 6DEKLASSERS NAMEN GISTEREN AL EEN BEETJE AFSCHEID 
Gisterenavond hebben we ons 6de leerjaar gevierd. Ze werden een voor een geproclameerd 
en zetten hun handtekening onder hun getuigschrift van het basisonderwijs. Het werd een 
feestelijk moment. We wensten hen proficiat en dronken er aansluitend een glas op! 
Ook in crealand werd de stap naar het middelbaar onderwijs voorbereid: het grote werk, 
bestaande uit verschillende delen stond gisterenavond in de turnzaal opgesteld waar het 
door alle aanwezigen kon bekeken worden. 
Het reusachtige sculptuur laat 44 studenten zien die samen hun loopbaan in de 
Antoniusschool afronden om als individu de grote stap te wagen richting middelbaar. 
Dit gegeven bindt hen. Er is zeker ook wat te zeggen over ieder afzonderlijk beeld. De manier 
waarop het is neergezet, weerspiegelt het overheersend gevoel dat ze ervaren bij dit 
kantelmoment. De kids hebben hun gevoel in 1 woord gevat en met hun eigen lichaam 
zochten ze naar de juiste houding om dit te weerspiegelen. 
Dit idee lag aan de basis van het project. Het zorgde voor de ontwikkeling van kleine 
draadfiguurtjes tot de realisatie van hun beeld gevormd met staaldraad en gips al dan niet 



afgewerkt met een glanzend laagje. Het verhaal achter ieder beeld is de moeite om te lezen 
en waardevol binnen het geheel. 
Met dank aan kunstenaar Jean Coen voor zijn expertise en voor het materiaal dat hij ter 
onzer beschikking stelde. 
 
We wensen onze oudste leerlingen van de school veel geluk in de toekomst! 
 

 

 



 
 
 

WE WENSEN U EEN DEUGDDOEND WEEKEND! 
 

Werner Cornelis – Leen Sysmans – Goele Berens 
Directie Antoniusschool 

 
 

Bijlage: Welkomstmoment anderstaligen in de bib van Zoersel 
 


