
 

 

 

Herfstvakantie… 
De eerste klip is genomen: de langste periode van het schooljaar is al achter de 
rug. Het is tijd om even een rustweek in te lassen. 
Het hele schoolteam wenst iedereen een deugddoende week en ziet elk kind 
graag terug op maandag 4 november. 
En o ja, nu de herfst al verder gevorderd is, worden de dagen korter. 
Bovendien gaan we in het laatste weekend van oktober over naar het 
winteruur. Na de herfstvakantie breekt de periode aan waarin het ’s morgens 
nog donker is als we naar school gaan.  
We zullen ook dit jaar wekelijks controlemomenten inlassen in de lagere school 
om vast te stellen of kinderen hun fluo-vestjes aan hebben. 

Inzameling gebruikte batterijen 
Inzamelen van gebruikte batterijen is goed voor het milieu. Daar is intussen 
iedereen van overtuigd. Net als vorig jaar wordt onze school er ook beter van 
indien de gebruikte batterijen in de school worden verzameld.  
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Wij 
zamelen gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo 
gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij 
vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal, toffe uitstapjes, 
busvervoer…  Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen 
we het puntentotaal van de school een stevige boost geven. Van 4 november 
tot 24 november krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde 
kilo gebruikte batterijen. Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch 
materiaal of een originele uitstap voor de leerlingen en breng je gebruikte 
batterijen in die periode zeker binnen. Opgelet: enkel huis-tuin-
keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school. 
De school en ons milieu zullen er wel bij varen! 

Online foto’s bestellen van de schoolfotograaf 
Ook dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf de individuele foto’s en de 
familiefoto’s online gezet.  Deze werkwijze heeft als voordeel dat de 
leerkrachten niet worden ingeschakeld in de verkoop van de foto’s in de klas, 
zodat zij zich ten volle aan hun onderwijstaak kunnen wijden en dat de werklast 
van ons secretariaat sterk wordt verlicht.  Daarenboven zijn er geen 
onverkochte foto’s meer en verkleint zo onze afvalberg, goed voor het milieu. 
Uw kind kreeg van de schoolfotograaf een document mee dat verwijst naar de 
online-bestelsite www.vdeonline.com en waarop u de unieke en beveiligde foto-
ID vindt die leidt naar de foto’s van uw kind online.  Op de online-bestelsite 
kunt u de individuele foto van uw kind bekijken, bestellen en betalen via de 
duidelijke richtlijnen op de site zelf.   
VRAAG  UW  DOCHTER  OF  ZOON  NAAR  DIT  DOCUMENT. 
Hou er rekening mee dat de foto’s tot 13 november besteld en betaald kunnen 
worden. Na deze datum is het spijtig genoeg niet meer mogelijk om een 
bestelling te plaatsen. 
De bestelde foto’s worden na de afsluitdatum op school geleverd en verdeeld. 
Klasfoto’s worden in mei genomen, die kunnen dus nog niet besteld worden. 
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Fotoreportages op de website 
Bij heel wat klassen zijn er weer fotoreportages op de website geplaatst. Ga 
gerust eens kijken! 

Ter herinnering 
Familiequiz op 29 november – groepen kunnen zich nog aanmelden. 
Wijnverkoop loopt tot 2 december. In bijlage nogmaals de bestelformulier. 
 

Een nieuwe pastoor in St-Antonius-Zoersel 
Onze bisschop Mgr. Johan Bonny benoemde                     

  
Bart Gabriël Goossens 

  
tot meewerkend priester in de 

Pastorale Eenheid H. Martha en Maria. 
Op zondag 3 november willen we hem onthalen 

in de zondagskerk Sint - Antonius - Abt te Sint-Antonius-Zoersel 
 waar hij de eucharistievering voorgaat om 11.00 u. 

  
Graag nodigt het parochieteam u allen uit hierbij aanwezig te zijn om Gods zegen te 

vragen en hem ons engagement van harte toe te zeggen. 
 
Vroeger was er een nauwere band tussen de parochie en onze school. De 
verbondenheid blijft echter nog steeds voelbaar. We kregen het bericht dat er 
een nieuwe pastoor komt in onze parochie. Via deze weg wensen we hem een 
warm welkom en veel succes in deze uitdaging. 

Data om te onthouden 
Ma 4 nov Nieuwe kleuters Instapdag 

 
1ste en 2de lj Bibliotheekbezoek 

 
Di 5 nov 4de lj Bezoek schrijver 

 
6B Medisch schooltoezicht op CLB 

 
Vrij 8 nov 4de lj Bezoek Boekenbeurs 

 
Ma 11 nov Iedereen Wapenstilstand = vrijaf 

 
Di 12 nov 
Woe 13 nov 
 

6de lj Oudercontacten 

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

Sociale vaardigheden met Benny, Nele en Samira 
Onze kleuters hebben heel hard hun best gedaan om zich aan de afspraken te 
houden. En werd er toch eens iets vergeten dan hielpen ze er elkaar aan 
denken. De hartjesmeters stonden daardoor heel hoog in elke klas. Benny, Nele 
en Samira vonden dat dit een groot gouden hart verdiende! 
Proficiat kleuters! 
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Verloren - gevonden 
Maxence Kermans (2K1) is een bruine lange broek van het merk L.O.G.G. kwijt. 
Heeft iemand die gevonden? 

3-jarigen 
Na de herfstvakantie starten we met ons thema: Wat een weer! 
Op woensdag mag iedereen met zijn regenlaarsjes naar school komen en een 
paraplu meebrengen ( getekend met naam!). We gaan genieten van een echte 
regenbeleving. 

5-jarigen 
De 5-jarige kleuters werken na de herfstvakantie rond techniek. We maken een 
afbraakhoek in de klas. Daarvoor kunnen we materiaal gebruiken dat we uit 
elkaar kunnen schroeven (bijvoorbeeld een oude radio). Als u iets heeft liggen 
dat kan dienen voor onze hoek mag u dit meegeven met uw kleuter.  
De kleuters mogen ook een schroevendraaier meenemen (getekend met 
naam). 
 

Materiaal gezocht: glazen yoghurtpotjes 
De leerkrachten van het vierde leerjaar verzamelen glazen yoghurtpotjes voor 
hun knutsellessen. Je mag die altijd aan de klasleerkracht of op het secretariaat 
bezorgen. 

Vermiste boeken uit de bib 
Vorig jaar werden onderstaande boeken ontleend uit de bibliotheek door 
leerlingen van onze school. Het gaat over leerlingen die vorig jaar in het 2de 
leerjaar zaten, nu dus in het 3de leerjaar. 
Kunnen jullie eens kijken of een van de volgende boeken nog thuis liggen? 
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Lezen lezen lezen… 4de leerjaar 
Dinsdag, 5 november brengt jeugdschrijver Luc Embrechts een lezing voor onze 
kinderen van het vierde leerjaar. 
 Volgende thema’s komen aan bod: 
* Hoe komt een boek tot stand? Waar komen de ideeën vandaan? Welke 
stappen komen er aan bod bij het schrijven van een boek? Het uitschrijven van 
het verhaal, testlezers, uitgeverij, lectoren, eindredactie, illustraties, drukkerij 
enz... 
* Korte introductie van de boeken + voorlezen van enkele fragmenten + 
vragenkwartiertje 
En vrijdag, 8 november brengen zij een bezoek aan de boekenbeurs in 
Antwerpen.  Hiervoor kregen de kinderen een aparte brief mee met de nodige 
afspraken. 
 

1. Bestelformulier Wijnverkoop 
2. Familiequiz Oudercomité 
3. Reclame Paardenkampen 

Wij wensen u een deugddoende herfstvakantie toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 
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