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Basisschool
De leerlingen en
het personeel
van de
Antoniusschool
danken u
voor uw steun.

Vanavond WIJNPROEFAVOND

Ook dit jaar zullen we een wijnverkoop organiseren ten voordele van de
werking van de school. Vandaag kregen de kinderen de eerste
bestelformulieren mee naar huis. De verkoop kan beginnen! Net als vorig jaar
maakt elk kind van de lagere school dat een ingevuld verkoopbriefje afgeeft,
kans om de klasprijs te winnen. Voor elke verkochte fles gaat er een lotje in de
klastrommel. Een onschuldige hand zal per klas de winnaar loten. De loting
vindt plaats tijdens de laatste week voor de kerstvakantie.
Iedereen is vanavond welkom om de geselecteerde wijnen te komen proeven
en te 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.

Vernieuwde distributielijst Nieuwsbrief

Omdat de distributielijst die we voor de Nieuwsbrief gebruiken niet meer up-todate is, gebruiken we vanaf vandaag een nieuwe lijst. Indien je weet hebt van
iemand die in deze nieuwe mailing uit de boot valt, graag een seintje aan het
secretariaat of aan info@antoniusschool.be.

Data om te onthouden
vrij 18 okt

Wijnproefavond

za 19 okt

al onze
sympathisanten
Toekomstige
eerste
communicanten

ma 21 okt

1ste, 2de, 4de lj

Bezoek bibliotheek

di 22 +woe 23 okt
ma 21+woe 23 okt
di 22 +woe 23 okt
woe 23 +do 24 okt
woe 23 +do 24 okt

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar

Oudercontacten

di 22 okt

6de leerjaar

Bezoek Red Star Line museum

woe 23 okt

kleuterschool

vrij 25 okt

lagere school

Doe-mee-dag voor de kleutertjes
die in november starten.
Eerste rapport

za 26 – zo 3 nov

hele school

Herfstvakantie

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

Bekijk ook regelmatig de kalender op de website:
https://www.antoontje.be/kalender
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Kleuterschool

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.

5-jarigen

Wij stappen donderdag 24 oktober naar het bos om er te spelen en een bosspel
te doen. Alle kleuters hebben een gemakkelijke rugzak bij met picknick, fruitje
en /of koek. Speelkledij is zeker aan te raden.
We duimen voor mooi herfstweer, want bij regenweer gaat de uitstap niet door.

Lagere school

Oudercontacten

Er komt een drukke week aan met oudercontacten in vele klassen. Alle
betrokken klassen kregen daarvoor intussen reeds een uitnodiging.
De oudercontacten voor het 6de leerjaar zijn gepland na de herfstvakantie.
We krijgen soms de vraag van gescheiden ouders om een apart oudercontact te
houden. Omdat een oudercontact niet enkel een eenrichtingsverkeer is, maar
we met u over uw kind in gesprek willen gaan, kunnen we eenzelfde gesprek
nooit letterlijk herhalen voor beide ouders. We beseffen dat het voor
gescheiden ouders niet altijd gemakkelijk is om samen naar het oudercontact te
komen. Toch willen we iedereen daartoe uitnodigen. We vinden het als school
belangrijk dat beide ouders dezelfde informatie krijgen. We hopen dat de
betrokkenheid op het kind iedereen in staat stelt om persoonlijke spanningen
even aan de kant te schuiven. We beseffen dat dit soms een grote vraag is.

Bijlagen
toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief

1.
2.
3.
4.

Bestelformulier Wijnverkoop
Uitnodiging Kinder- en jeugdjury: 5-jarigen en 1ste leerjaar
Opening nieuwe mountainbikeroute in Zoersel: za 26 oktober
Nieuwe zwembadfolder

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

Antoniusschool

Antoontje

Lagere school
Handelslei 72
2980 St-Antonius-Zoersel

Kleuterschool
Jozef Cornelissenlaan 15
2980 St-Antonius-Zoersel

