
 

 
 

Pedagogische studiedag: woe 16 okt 
Op een pedagogische studiedag blijven de kinderen thuis, terwijl hun 
leerkrachten naar school komen om zelf te leren en samen te werken. We 
planden de eerste dagen reeds zeer vroeg in het schooljaar, want we willen 
natuurlijk zo snel mogelijk met wat we leerden aan de slag gaan op school. 
Deze keer buigen we ons met het hele schoolteam over de vraag: hoe kunnen 
we een school blijven waar kinderen veel moeten leren én tegelijk ook een 
zorgzame school zijn. Dagelijks worden de klas- en de zorgleerkrachten 
uitgedaagd om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het is goed om hier een 
dag onder deskundige leiding rond te werken. 
De volgende pedagogische studiedagen werken we hieraan verder: woe 15 
januari en maandag 23 maart (een hele dag). 

Save the date: vrijdag 18 oktober WIJNPROEFAVOND 
Ook dit jaar zullen we een wijnverkoop organiseren ten voordele van de 
werking van de school. De komende week krijgen de kinderen de eerste 
bestelformulieren al mee naar huis. Zij kunnen dan aan hun verkoop beginnen. 
De wijnwerkgroep heeft een aantal wijnen geselecteerd. Die worden vrijdag a.s. 
aan alle geïnteresseerden voorgesteld. 
Iedereen is welkom om te komen proeven en kiezen op vrijdag 18 oktober, 
tussen 18.30u en 21.30u in Antoontje. Vooraf inschrijven is niet nodig, achteraf 
wijnen bestellen, wordt sterk aanbevolen J… 
Die avond organiseert het Oudercomité een kinderdisco, zodat de ouders rustig 
kunnen proeven. Kinderen die graag naar de kinderdisco komen, brengen zeker 
hun ouders mee. 

Fotoreportages op de website 
Het schooljaar is al stevig op gang getrokken en dat is te merken aan de 
fotoreportages die klaargemaakt worden. In heel wat klassen van de 
kleuterschool en de lagere school zijn er fotoreportages te vinden op de 
website. Je kan ze vinden via: https://www.antoontje.be/klassen 
Scrol door naar de klas van jouw kind. Je hebt dan wel de inlogcode nodig. Die 
codes zijn gekleefd in de over-en-weer-mapjes van je kleuter of in de agenda. 
 
Werken in de Achterstraat 
Wie er vaak passeert, heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: de bouw van de 
nieuwe technische dienst van de gemeente naast De Vleugel in de Achterstraat, 
is gestart. Volgende week woensdag 16 oktober zal de aannemer de torenkraan 
op de werf komen plaatsen. Dit werk zal de hele dag in beslag nemen. De 
vrachtwagens zullen zich parkeren op de overwelving van de waterloop. Een 
mobiele montagekraan zal op de werf gezet worden. Aangezien de torenkraan 
in stukken geleverd wordt, zullen deze met de mobiele montagekraan over het 
fietspad gehesen moeten worden. De aannemer zal twee toezichters zetten om 
het fiets- en voetverkeer te begeleiden. 
Gelukkig hebben wij dan die dag onze pedagogische studiedag! 
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Data om te onthouden 
di 15 okt 4A Uitstap Gemeentehuis 

Oudercomité Vergadering 

woe 16 okt Iedereen Pedagogische studiedag: geen 
school voor de kinderen 

do 17 okt 1A Medisch schooltoezicht op school 

3B Zoerselbos 
vrij 18 okt 1ste, 2de, 3de en 5de lj Zwemmen  

3A Zoerselbos 
Dag van de Jeugdbeweging 

vrij 18 okt al onze 
sympathisanten 

Wijnproefavond 

za 19 okt Toekomstige eerste 
communicanten 

Voorbereiding 2 voor de Eerste 
Communie: 14.00u kinderen in de 
kerk, 16.15u ouders in Antoontje. 

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  
 

Doe-mee-dag nieuwe instappertjes: woe 23 okt 
Woensdag 23 oktober zijn alle peutertjes die na de herfstvakantie voor het 
eerst naar school komen, welkom. Ze kunnen van 9.00u tot 10.00u al eens op 
verkenning in hun klas en kunnen kennismaken met hun juf en andere 
klasgenootjes. Ze mogen een boekentasje meenemen met daarin een stuk 
fruit. Zo kunnen ze al eens een keertje meedoen met de andere kleutertjes. 
 
  
 Grootoudersfeest 
De kleuterleidsters plannen eind maart een kunsttentoonstelling. 
Deze gaat door in de Kapel, zaterdag 21 en zondag 22 maart. 
Aansluitend volgt het grootoudersfeest in de kleuterschool. Er is een kort 
optreden van alle kleuters. Een aantal kunstwerken worden hier geveild voor 
het goede doel. Het grootoudersfeest voorzien wij op dinsdag 24 en woensdag 
25 maart telkens om 9u30. Een uitnodiging voor beide activiteiten volgt later.  
 

2,5-jarigen 
De peuters van juf Lisa mogen volgende week gedroogde bladeren en 
herfstvruchten meebrengen. Donderdag 24 oktober maken zij een 
herfstwandeling in de buurt van de school. 
 

3-jarigen 
Onze kleuters hebben een heel toffe dag beleefd in Kasterlee. Wij willen dan 
ook alle begeleiders extra bedanken voor hun hulp.  
Volgende week genieten we verder van het mooie herfstgebeuren. Iedereen 
mag tegen maandag herfstvruchten verzamelen: noten, kastanjes, eikels, 
dennenappels groot en klein. Die kunnen we dan in de klas sorteren, tellen, er 
iets mee knutselen… We zijn ook op zoek naar fijne kippendraad om hiermee 
een mooi kunstwerk te maken rond het herfstthema. 
 

5-jarigen 
- De juffen van de oudste kleuters zijn op zoek naar oude schoenen met 

hakken, liefst hoge hakken.  
- Klas 5K2: Kinderen die dit weekend een natuurwandeling maken, 

mogen hun mooiste herfstschatten mee naar de klas nemen. 
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3de leerjaar: Zoerselbos 
Op donderdagnamiddag 17 oktober fietsen de kinderen van 3B naar het 
Zoerselbos om daar een mooie herfstwandeling te maken. De kinderen van 3A 
gaan op vrijdagnamiddag 18 oktober.  
Ze zorgen dat hun fiets heel goed in orde is!  Ze dragen een lange broek, 
regenjas, schoenen die bestand zijn tegen het natte gras, een fluo-hesje en 
eventueel een fietshelm. Ook hun boekentas hebben ze die dag nodig! We 
duimen alvast voor goed weer en danken de (groot)ouders die onze klas willen 
begeleiden op deze uitstap!  

Verloren - gevonden 
Jules Moelans (4A) is zijn jas kwijt. Het is een kakigroene jas van het merk 
Tommy Hilfiger. Vond iemand hem?  

1. Familiequiz op 29 nov., georganiseerd door ons Oudercomité. 
2. Samenkomst Welzijnsschakels 5 november – inschrijven tot 30 okt. 

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 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 

Nieuwsbrief 

Lagere school 


