
 

 

 

 

 

 

Data om te onthouden 
ma 7 okt 1ste en 2de lj Bib bezoek 
di 8 okt 3-jarigen Bezoek Kabouterberg Kasterlee 

4B Bezoek gemeentehuis 
6de lj Medisch Schooltoezicht op het CLB 

vrij 11 okt 5-jarigen en 1ste lj Samen spelen 
woe 16 okt Iedereen Pedagogische studiedag 
vrij 18 okt alle sympathisanten Wijnproefavond met kinderdisco 
woe 23 okt kleuterschool Doe-mee-dag voor de kleutertjes 

die in november starten. 
Bekijk ook regelmatig de kalender op de website: 
https://www.antoontje.be/kalender  
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Werelddierendag 4 oktober 
Er is deze week weinig nieuws voor de nieuwsbrief, daarom staan we even stil 
bij de dag van vandaag: 4 oktober, werelddierendag. 
Wisten jullie dat de datum van werelddierendag teruggaat op de feestdag van 
Sint-Franciscus van Assisi, de heilige die zich bekommerde om het lot van 
zwervers, melaatsen en armen, maar ook van dieren. Als hij afgebeeld wordt, 
staan er altijd vogeltjes en andere dieren dicht bij hem. Hij zou zelf een preek 
gehouden hebben voor de vogels… 
We wensen alle dieren en hun baasjes een gelukkige dierendag! 
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Internet- en telefoonproblemen op school 
Afgelopen week had de school te kampen met internet- en telefoonproblemen. 
We waren daarom niet altijd goed bereikbaar. Bij allen die hiervan last hebben 
ondervonden, wensen we ons te excuseren.  
We hopen, samen met u, dat dit niet meer vaak zal gebeuren. 

Familiequiz Oudercomité 29 november 2019 
In bijlage bij deze Nieuwsbrief vind je de aankondiging van de familiequiz die 
ons oudercomité organiseert. De inschrijvingen zijn gestart.  
Het belooft weer een sfeervolle avond te worden, waarbij je tegelijk ook de 
werking van het oudercomité steunt. 
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Geen grootouderfeest in het najaar,  
wel een kunsthappening in het voorjaar. 
Het was een groot succes vorig jaar, ons grootouderfeest. Dit is een groot 
evenement dat we elke 2 jaar organiseren. Dit jaar pakken we het anders aan: 
we bereiden met de hele kleuterschool een kunsthappening voor, met als 
hoogtepunt een tentoonstelling in de Kapel van de gemeente in het weekend 
van 21 en 22 maart 2020. De week daarna zullen de tentoongestelde 
kunstwerken van de kleuters geveild worden ten voordele van een goed doel.  
Op de veiling zullen ook alle klassen een kort optreden geven.  
De juiste datum en andere informatie hierover volgt zeker nog. 
 
 
3-jarigen 
Volgende week brengen wij met onze kleuters een bezoekje aan de kabouters 
van Kasterlee. Iedereen brengt een rugzakje mee met een fruitje, koekje en 
een lunchpakket. Voor drank wordt gezorgd .  
Wij hopen op een zonnetje maar doen best toch een regenjas en laarsjes aan. 
 
 

Verloren - gevonden 
• Lotte Wens is reeds enkele maanden haar horloge kwijt. Alles is thuis 

intussen afgezocht, maar zonder resultaat. Misschien is ze haar horloge 
toch kwijt geraakt op school? Het gaat om een zilverkleurige 
meisjeshorloge van het merk Lotus, model nr. 18266/2, met een 
zilverkleurig bloemetje. 
 

1. Aankondiging Familiequiz, georganiseerd door het oudercomité. De 
inschrijvingen zijn gestart! 

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 

Kleuterschool 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 

Nieuwsbrief 

Lagere school 

 


