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Basisschool

Nieuwe telefooncentrale in onze school

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe telefooncentrale op onze beide locaties.
Nu staat er in elke klas ook een telefoon. Deze wordt tijdens de lesactiviteiten
in principe niet gebruikt. Indien je naar onze school belt, gaat eerst de telefoon
op het secretariaat. Indien ze daar niet in de buurt zouden zijn, beginnen de
telefoons van de directie en van de zorgcoördinator te rinkelen. Indien ook zij
niet in hun bureau zijn, gaan de telefoons in alle klassen.
Afgelopen week was het voor enkelen onder jullie een verrassing om plots de
stem van een juf te horen. Ook voor de juf in kwestie was het even schrikken.
Een nieuw systeem vraagt altijd een periode van gewenning.
Op die manier zijn we zo goed mogelijk bereikbaar tijdens de schooluren.

Data om te onthouden
ma 23 sept

di 24 sept
do 26 sept
vrij 27 sept
za 28 sept
ma 30 sept
vrij 18 okt
woe 23 okt

4-jarigen
1ste en 2de lj
5B
lagere school
2de leerjaar
4-jarigen
4B
toekomstige
eerstecommunicanten
Iedereen
alle sympathisanten
kleuterschool

Uitstap Rollebolle
Bibbezoek
Met de fiets naar Zoerselbos
Scholenveldloop
Meer info volgt.
Info-avond
Dierenrijk Nederland
Met de fiets naar Zoerselbos
Voorbereiding 1ste communie

FACULTATIEVE VERLOFDAG
Wijnproefavond
Doe-mee-dag voor de kleutertjes
die in november starten.
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender

Kleuterschool

Reservekleding

Omdat de reservekleding van de drie- en vierjarigen is uitgeput, zijn wij
dringend op zoek naar onderbroekjes, shortjes en joggingsbroekjes voor zowel
jongens als meisjes.

3-jarigen

Volgende week gaan we werken rond ballen en gaatjes. We gaan veel passen
en meten en natuurlijk ook veel bewegen met alle soorten van ballen.
In dit thema zijn we nog op zoek naar 2 grote dozen van een koelkast of een
diepvriezer of..., er moet een kleuter kunnen staan in de doos, we maken er
een ontdekhuisje van met veel gaatjes.

4-jarigen

Maandag gaan de kleuters van juf Els en juf Inke naar Rollebolle. Een
bewegingslandschap vol uitdagende bewegingsvormen. Wij vertrekken om
12.00u richting Brecht. Alle kleuters nemen die dag boterhammen mee.
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Lagere school

5de leerjaar: Zoerselbos

Net als 5A vorige week fietst 5B op maandag 23 september naar het
Zoerselbos. Enkele ervaren gidsen laten de leerlingen kennismaken met de
verschillende facetten van het bos via doe-opdrachten.
Iedereen zorgt ervoor dat zijn/haar fiets prima in orde is, zodat we op een
veilige manier heen en terug geraken. Denk aan je fluovestje!
In een rugzakje steken we een drankje, koek of fruit.
In het bos dragen we aangepaste kledij: lange mouwen, lange broek en laarzen
of stevige schoenen die bestand zijn tegen nat. De gidsen waarschuwden ons al
dat er momenteel veel muggen zijn in het bos (en die doen daar spijtig genoeg
ook veel doe-opdrachten…). Daarom is het aangewezen om ons vooraf in te
smeren tegen insecten.
Opgelet: we vertrekken meteen om 8.40u. Wees dus tijdig met de fiets op
school! Rond 12.00u zijn we terug. In de namiddag werken we in de klas.

Veldloop op di 24 september

Op dinsdag 24/09/2019 gaat de jaarlijkse scholenveldloop voor de lagere
scholen van Zoersel door. Wij duimen voor goed weer.
Zoals vorig jaar gaat de veldloop door op de terreinen van KFC Eendracht aan
de Westmallebaan te Zoersel. 's Morgens komen de leerlingen van het 4de, 5de
en 6de leerjaar met de fiets naar daar. 's Middags rijden die groepen terug. We
verwachten wij dat deze leerlingen omstreeks 12.00u terug naar school kunnen
vertrekken. In de namiddag gaan de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.
Net als vorig jaar kunnen kinderen kiezen om aan de competitie deel te nemen.
Er is opnieuw ook randanimatie voorzien.
Wie wil, mag komen supporteren. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de
startvolgorde.
We hopen dat we met onze school ook dit jaar weer met een aantal medailles
naar huis kunnen komen!

Verloren - gevonden
•

•

•

Ynse Sluyts (2A) is al even zijn jas kwijt. Het is een rode jas van het
merk 'original marines' en is voorzien van zijn naam. Heeft iemand die
gevonden?
Bij het voorstellen van haar talent heeft Lien Van Hoof (4B) op de grote
speelplaats haar medaille verloren. Wie die toevallig gevonden heeft,
kan die terug bezorgen aan meester Johan.
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Onze duurzame helden van vorig jaar

Vorig jaar werkten de leerlingen van het 5de leerjaar rond de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties. Deze
doelstellingen zijn van 2016 tot 2030 van kracht. Aan de deur langs de
Handelslei hangen de pictogrammen. In korte verwoording zijn dit de
doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geen armoede
10.
Geen honger
11.
Goede gezondheid en welzijn
12.
Kwaliteitsonderwijs
13.
Gendergelijkheid
14.
Schoon water en sanitair
15.
Betaalbare en duurzame energie
16.
diensten
Eerlijk werk en economische groei 17.
Industrie, innovatie en infrastructuur

Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven op het land
Vrede, justitie en sterke publieke
Partnerschap om doelen te bereiken

Met zovele andere scholen en organisaties onderschrijven wij deze
doelstellingen en trachten wij ons steentje bij te dragen in een duurzame
realisatie ervan.
Onze huidige 6de-klassers zijn alvast vorig jaar uitgeroepen tot duurzame
helden. Ze staan ook te ‘blinken’ op de gemeentelijke facebookpagina.

Bijlagen
toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

1. Startvolgorde veldloop
2. Welzijnsschakels
3. Tweedehandsbeurs Vriendenkring gemeentepersoneel: affiche en brief
in bijlage.

Wij wensen u een deugddoend weekend toe!
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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