
 

Wapenstilstand 
Maandag 11 november krijgen we allemaal een dagje verlof omdat we die dag 
het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken, intussen al 101 jaar geleden. 
11 november blijft ons allen de gelegenheid bieden om stil te staan bij het 
belang van vrede, van respect en samenhorigheid. Op grote schaal, maar ook 
op kleine schaal. We beseffen dat we als school een rol spelen in de 
ontwikkeling van relationele vaardigheden. We willen onze kinderen begeleiden 
om ook hierin een groei door te maken.  
 

Wijnverkoop 
Elke basisschool heeft zijn eigen manier om extra geld in het laatje te krijgen. 
Al enkele jaren verkopen wij op onze school zeer goeie wijnen. Dit jaar gingen 
we in zee met de vernieuwde Artevino. Er kwamen al bestellingen binnen, maar 
de verkoop mag stillaan op kruissnelheid komen. 
Net als vorig jaar zal ook elk kind van de lagere school dat een bestelformulier 
binnenbrengt, kans maken om een klasprijs te winnen: in elke klas zal er een 
spel verloot worden. Voor elke fles die verkocht wordt, gaat een briefje in de 
ton. Dus wie veel flessen verkoopt, maakt natuurlijk meer kans, maar zelfs wie 
1 fles verkocht , kan het leuke denkspel winnen… Volgende week worden de 
klasprijzen verdeeld. Nog tot 2 december kunnen de formulieren 
binnengebracht worden. Dus, verkopen maar! 
 

Foto’s van de schoolfotograaf bestellen 
In vorige nieuwsbrief gaven we de informatie over hoe de gemaakte foto’s 
online besteld kunnen worden. Verloren bestelcodes kunnen via het secretariaat 
opnieuw opgevraagd worden. 
Nog tot 13 november kunnen bestellingen doorgegeven 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. 
Van de 11- en 12-jarigen werden er ook pasfoto’s gemaakt. Daarover kregen 
de leerlingen deze week een aparte brief mee. Wie interesse heeft in de 
pasfoto’s kan €2 meegeven. Die bestellingen gebeuren enkel via de klasjuf. 

Voorleesweek: een warme oproep 
De jaarlijkse voorleesweek loopt dit jaar van 16 nov tot 24 nov. Wij lanceren 
die bijzondere week al op vrijdag. Daarvoor mogen alle kinderen een 
zitkussentje meebrengen naar school, want op die manier wordt het voorlezen 
nòg wat gezelliger. Over de invulling van de voorleesweek in onze school leest 
u volgende week meer in de nieuwsbrief. Maar nu alvast een oproep: welke 
(groot)ouder heeft in de loop van de voorleesweek zin om op school te 
komen voorlezen voor een groepje kinderen? Namen mogen doorgegeven 
worden aan het secretariaat of via info@antoniusschool.be.  

Spaar je mee? 
De spaaractie van ZESPRI-stickertjes is weer begonnen. We hebben voor onze 
2 vestigingen samen 1200 stickertjes nodig. Breng ze gerust binnen op het 
secretariaat. Op die manier kunnen we onze ballenvoorraad weer aanvullen. 
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Aandacht: op 19 dec GEEN nabewaking 
Op donderdag 19 december zal er in de kleuterschool een actie voor de 
Warmste Week plaatsvinden. Meer info hierover volgt nog.  
Heel uitzonderlijk en omwille van praktische redenen zal er die dag geen 
nabewaking zijn. 

Data om te onthouden 
Ma 11 nov Iedereen Wapenstilstand = vrijaf 

 
Di 12 nov 5-jarigen Uitstap naar Technopolis 

 
Di 12 nov 
Woe 13 nov 
 

6de lj Oudercontacten 

Vrij 15 nov 1ste, 2de, 3de en 5de lj 
 

Zwemmen 

16 -24 nov  Voorleesweek 
 

Za 16 nov 6de lj Weerbaarheidstraining 
Do 19 dec  GEEN NABEWAKING 

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

Verdriet en medeleven in Antoontje 
In het team van de kleuterschool is er deze week veel verdriet: zowel juf Tin 
als juf An hebben deze week hun vader verloren. Ook al hebben ze dit afscheid 
zien aankomen, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Vanaf nu krijgt het 
jaarlijkse vaderdag een andere dimensie voor hen. 
De collega’s van Tin en An doen grote inspanningen om samen de klassen op te 
vangen. Ze zorgen er ook voor dat er een aantal collega’s woensdag en 
donderdag naar de begrafenis kunnen gaan. Alle kleuters zullen altijd goed 
opgevangen worden en in hun vertrouwde ritme kunnen blijven.  
 
We bieden onze collega’s ons oprechte medeleven aan  
en wensen hun vaders toe wat klinkt in een lied:   

“Moge jou vergezellen 
al het goede dat je gedaan hebt, 
moge het met je meegaan in het onbekende. 
Moge jij binnengaan 
in het licht wijd land dat ons is toegezegd.” (H. Oosterhuis) 

3-jarigen 
Volgende week werken wij met onze kleuters rond het thema gevoelens. 
Omdat het belangrijk is om gevoelens te kunnen uiten en bespreken, gaan wij 
werken met een koffer vol gevoelens. De gevoelens, blij, bang, boos en 
verdrietig zullen aan bod komen. Elke kleuter mag iets in dit thema mee naar 
school brengen om over te vertellen. Het mag een leuke vakantiefoto zijn , een 
geboortekaartje, een doodsprentje... 
 

5-jarigen 
De 5-jarigen gaan dinsdag 12/11 een hele dag op uitstap naar Technopolis. De 
bus vertrekt om 8.45 uur dus we vragen of de kinderen om 8.30 uur op 
school zijn zodat wij op tijd op de bus zitten. Ze nemen een rugzak mee met 
daarin een brooddoos en twee tussendoortjes. Drinken wordt voorzien door de 
juffen. We vertrekken om 14.30 uur weer terug naar school. 
 

Verloren - gevonden 
Tibo (4K1) heeft zijn blauwe vest verloren: het gaat om een vest van maat 
122, met een ritssluiting en met op de kap tandjes en ogen. 
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Leerlingenraad 
Ook dit jaar zal een leerlingenraad opgestart worden. Maandelijks komen 
leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar samen met de directie om het leven op 
school te bespreken. Samen probeert de leerlingenraad de werking van de 
school en de sfeer te verbeteren. We willen dat elke leerling zoveel mogelijk 
dagen graag naar school komt. Daarin hebben we de stem en de ideeën van de 
leerlingen ook nodig. Leden van de leerlingenraad kunnen dus zeker ook een 
Changemaker worden.  
De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 november om 12.00u. 

Juf Ria met pensioen 
Gisteren vierde juf Ria haar pensionering. De leerlingen van het 6de leerjaar die 
nog in het 4de leerjaar bij haar in de klas hebben gezeten, hebben haar ’s 
morgens hartelijk in de bloemetjes gezet. We hebben juf Ria al een tijdje om 
medische redenen moeten missen. Gelukkig stelt ze het nu heel goed, 
waardoor ze vanaf nu van haar pensioen kan genieten. Het hele team wenst 
haar, samen met haar echtgenoot, nog vele gelukkige en zorgeloze jaren toe! 

1. Bestelformulier Wijnverkoop 
2. Tweedehandsbeurs Gezinsbond Zoersel 
3. Cadeau- en Kerstmarkt Zoersel: 7 en 8 dec. 

Wij wensen u een deugddoend verlengd weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 
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