
 

 

We zijn gestart 

Op maandag 2 september zijn we er weer aan begonnen. Enkele getallen: 140 
kleuters en 276 leerlingen in de lagere school worden opgevangen door 11 
personeelsleden in de kleuterschool, 23 leerkrachten in de lagere school 
(waarvan enkele interimarissen), 4 administratief personeel en 3 directieleden. 
Alle collega’s zullen er naar streven dat de school een plek wordt waar groei en 
ontwikkeling mogelijk wordt. Daarom zullen we ook dit jaar weer: uitleggen, 
spelen, uitdagen, stimuleren, geruststellen, verbeteren, grapjes maken, 
terechtwijzen, leren, uitvinden, creëren, veranderen… 

De vakantie bracht ons zomerse dagen met veel plezier, maar voor sommige 
kinderen en collega’s spijtig genoeg ook kleine en grote zorgen. We willen 
mekaar daarin dit jaar ook troosten, helpen en steunen, waar we kunnen. 

 
Pedagogische studiedag: woe 11 sept 

Ook de leerkrachten zullen dit jaar veel leren. We starten daarom dit jaar al 
snel met een eerste pedagogische studiedag. Op woe 11 sept. mogen de 
kinderen dus thuisblijven, terwijl de leerkrachten wel op school zijn. 

De volgende pedagogische studiedagen zijn op woensdag 16 oktober, 
woensdag 15 januari en maandag 23 maart. 

Luizencontrole 

Niet alleen de kinderen en de leerkrachten zijn samengekomen op school. Er 
werden ook al luizen gesignaleerd. De leerlingen van de betrokken klas hebben 
hierover reeds een brief meegekregen. Het is goed om hiervoor attent te 
blijven en te melden als je zo’n diertje opmerkt. Het zijn sociale beestjes die 
graag van de ene krullenbol naar het andere vlaskopje springen… 

Verloren - gevonden 

• Julie De Vos (2K1) is haar knuffeltje verloren. Het is een blauwe knuffel 
van Nijntje met een doekje aan. Op het doekje staat “a star is born” 
(“star” staat afgebeeld met een ster). 

• Er ligt al van voor de vakantie een bril in de refter, merk DUTZ, rood 
montuur.  
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Geldkwesties 

• Vanaf dit schooljaar wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs automatisch betaald via het Groeipakket. 
Niemand hoeft een aanvraag te doen. De schooltoeslag wordt 
automatisch op je rekening gestort als je er recht op hebt. Meer info: 
www.groeipakket.be  

• Voor de voorschoolse en naschoolse bewakingen, maar ook voor de 
middagbewakingen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Die 
bijdrage moet op een ander rekeningnummer betaald worden dan de 
gewone schoolrekening. We stellen vast dat er regelmatig wisselingen 
gebeuren tussen deze verschillende rekeningen.  

Betalingen gewone schoolrekening: BE31 7330 3476 7355 
Betalingen voor de opvang: BE88 7360 5508 4041 

 
Gezonde dranken 

We hebben vorig jaar besloten om geen suikerhoudende dranken meer aan te 
bieden aan onze kleuters en leerlingen. Vanaf dit jaar is er enkel nog water en 
melk. De ouders van de kleuters kunnen op de infoavonden doorgeven welke 
drank hun kind mag drinken. De kosten worden doorgegeven via de 
schoolrekening.  

In de lagere school kiezen de leerlingen zelf. Ze gebruiken daarvoor een 
drankkaart. We werken dit jaar dus nog maar met 1 drankkaart. Die kost €3 
voor 8 consumpties. De duurdere gele drankkaart verdwijnt dus.  

Data om te onthouden 

ma 9 sept 4-jarigen Info-avond 
di 10 sept 5-jarigen Uitstap Vrieselhof in Oelegem 

2de leerjaar Info-avond 
woe 11 sept 3de leerjaar Info-avond 

iedereen Pedagogische studiedag 
do 12 sept 5de leerjaar Info-avond 
di 24 sept lagere school Scholenveldloop 

Meer info volgt. 
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: 
https://www.antoontje.be/kalender  

 

3-jarigen 

Ons thema voor volgende week is handjes. Het wordt een week van ontdekken, 
voelen, vingerschilderen, schrijfdans, massage, vingerversjes en spelletjes. 
Knippen, kleuren, kleien, scheuren en ons eerste kunstwerken voor de grote 
tentoonstelling! 

 

 
4-jarigen 

Volgende week werken we met de 4-jarige kleuters rond het thema ‘Elmer’. Als 
jullie thuis een olifantenknuffel of andere speelgoed hiervan hebben, mogen 
jullie deze genaamtekend meegeven. 
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5-jarigen 

• Dinsdag 10 sept gaan wij op uitstap naar het Vrieselhof in Oelegem. Als 
het weer droog blijft, picknicken we daar. De kinderen nemen een 
rugzak mee met een brooddoos en tussendoortjes. Drinken wordt 
voorzien door de juffen. Speelkleren wordt aangeraden! 

• Al heel wat kleuters hebben hun turnpantoffels bij. Wij vragen om ook 
een turnzakje mee te geven zodat we ze handig in een bak kunnen 
bewaren. 

• Kan er iemand ons geschikt timmerhout en/of spijkers bezorgen, zodat 
we aan de slag kunnen met onze timmerbank?  

 

Startviering 

In de lagere school hebben we deze week in de klas gewerkt aan klasafspraken 
om er samen een fijn schooljaar van te kunnen maken. Dinsdag 10 sept komen 
we ’s morgens samen in de turnzaal met de hele lagere school. De werkgroep 
pastoraal koos voor het thema ‘Jij bent heel bijzonder’. We hopen dat elk kind 
zich op een bepaalde manier bijzonder mag voelen en dat we ook elkaar 
bijzonder zullen vinden. Dat is een goede basis zodat iedereen graag naar 
school komt. 

1. We sturen opnieuw de vakantiedagen van 2019-2020 met deze 
nieuwsbrief mee. 

Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 
Handelslei 72         Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 St-Antonius-Zoersel       2980 St-Antonius-Zoersel 

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 
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