
 

Leerkrachten worden soms ziek, wat doen we dan… 
Dit eerste trimester zijn we niet gespaard gebleven van leerkrachten die 
omwille van ziekte of andere dwingende redenen niet aanwezig konden zijn. We 
zijn blij dat we dit steeds hebben kunnen opvangen door collega’s of door de 
kleuters over andere klassen te verdelen. Daardoor zijn er in sommige klassen 
noodgedwongen natuurlijk wel wat wisselingen gebeurd, waar sommige 
kinderen (en hun ouders) niet altijd gelukkig mee waren. We zijn echter blij dat 
we steeds leerkrachten gevonden hebben. Ongetwijfeld vinden jullie het net als 
wij vooral goed dat kinderen steeds goed opgevangen werden. Dat is in 
sommige periodes niet evident en met het lerarentekort dreigt dit probleem 
groot te worden. We doen er met het hele team alles aan om elke afwezigheid 
zo goed mogelijk op te vangen. Het doet ons dan ook deugd als ouders deze 
inspanning opmerken en waarderen. Dank voor uw begrip en erkenning! 
 

Bestellingen wijn afhalen 
De flessen wijn zijn volgens bestelling klaargezet en kunnen afgehaald worden 
vandaag, vrijdag 13 december, tussen 15.30u en 17.00u of op zaterdag 14 
december, tussen 10.00u en 12.00u. Wie bij de bestelling vroeg om de 
bestelling thuis te leveren, krijgt in de loop van zaterdagvoormiddag bezoek. 
Nogmaals hartelijke dank om door deze aankoop de werking van de school te 
ondersteunen!  

Warmste Week: ‘WinterWarmte’ 
Op donderdag 19 december organiseren we in het kader van de Warmste Week 
een actie ten voordele van de Mucovereniging. Kom genieten van een drankje, 
pannenkoek, wafel op een stokje of hotdog. Voor de kinderen zijn er leuke 
spelletjes voorzien zoals kerstballen vissen, sneeuwmannen gooien, 
kerstaerobics, schminken,... Gezelligheid verzekerd, zeker als iedereen komt! 
'WinterWarmte' zal plaatsvinden in de kleuterschool van 15.30u tot 17.30u.   
 

Foto’s 
Vandaag worden de reeds bestelde foto’s verdeeld. Er komt vanaf eind 
volgende week een laatste nieuwe bestelronde voor de individuele en 
familiefoto’s die genomen werden. Meer details in de nieuwsbrief van volgende 
week. De bestelling gebeurt opnieuw online. Bestelcodes die kwijt zijn, kunnen 
bij Goedele van ons secretariaat opgevraagd worden. 

Gezocht voor de Warmste Week: sleeën 
Voor de Warmste Week zijn juf Tin en juf Carolien nog op zoek naar sleeën die 
ze op 19 december mogen gebruiken. We hebben het liefst houten sleeën.  
De sleeën mogen op woensdag 18 december binnengebracht worden in 
Antoontje. Wie een slee heeft, mag de juffen aanspreken.  
Dan zijn ze gerust dat ze voldoende sleeën hebben. 
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Data om te onthouden 
Vrij 13 en  
za 14 dec 

Afhaling bestellingen wijn, rondbrengen bestelde wijn 
(enkel zaVM) 

Za 14 dec. 6de lj. Weerbaarheidstraining 
Zo 15 dec. Voorbereiding 1ste communie 
Ma 16 dec. 1ste en 2de lj Bezoek bibliotheek 
Di 17 dec. 5de lj Schaatsen in Winterdorp Schilde 

Oudercomité Vergadering wordt geannuleerd 
Woe 18 en  
do 19 dec. 

4de en 5de lj Oudercontacten 

Do 19 dec. Lagere school Kerstviering 
4-jarigen Bezoek aan Mariapark 
4de lj Schaatsen in Winterdorp Schilde 
Winterwarmte: actie t.v.v. Warmste Week 
GEEN NABEWAKING, wel Stekelbees 

Vrij 20 dec. Lagere school Rapporten 
Bekijk ook de kalender op de website: https://www.antoontje.be/kalender  

De laatste schoolweek van 2019 in Antoontje 
Volgende week wordt een warme kerstweek.Op dinsdag krijgen onze kleuters 
uitleg over het adventsproject van dit jaar: Mucoviscidose. 
Donderdag is onze kersthappening voor het goede doel. Met een hapje en een 
drankje, leuke spelletjes en zelfs een slee-aerobic. Wij hopen jullie daar 
allemaal te zien. 
Vrijdag is het grote kerstfeest in de kleuterschool met een kersttoneel: 
Kerstmis is meer dan pakjes. Nadien genieten we met z'n allen van lekkere 
kerstbroodjes. Dus vrijdag alleen maar een fruitje en een koekje in je rugzak. 
 
 
 4- en 5-jarigen: di 17 dec. 
Op di 17 dec. gaan de 4- en 5-jarige kleuters sporten op de airtrack in de 
Zoest. We vragen om op die dag sportieve kledij aan te doen en gemakkelijke 
schoenen. 
 
 4-jarigen: do 19 dec. 
Op do 19 dec. brengen de kleuters van juf Els en de kleuters van juf Ils en juf 
Leen een bezoek aan de kerststal en de grot van het Mariapark in Oostmalle. 
 
 

Het 4de leerjaar gaat schaatsen op do 19 dec. 
Donderdag 19 december schreven we met het vierde leerjaar in voor een 
namiddagje schaatsen in het winterdorp in Schilde.  We zouden het fijn vinden 
moesten we deze uitstap met auto’s kunnen doen.  Vandaar de vraag of er 
(groot)ouders zijn die kinderen kunnen vervoeren.  Ook hulp ter plaatse is 
natuurlijk welkom.  Het aan- en uitdoen van schaatsen is voor kinderen geen 
sinecure en vele handen zorgen ervoor dat de kinderen snel op het ijs kunnen.  
We verzamelen op de speelplaats om 12.30 uur en zullen tijdig terug zijn in de 
school.  Het lijkt ons wegens parkeergebrek in de Achterstraat aan te raden om 
je auto op de parking achter de kerk te zetten zodat we samen met de kinderen 
naar daar kunnen stappen. 
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Het 5de leerjaar gaat schaatsen op di 17 dec. 
Na een drukke toetsenweek maakt het vijfde leerjaar volgende week een 
welverdiende winterse uitstap. Om 13u worden we verwacht in het 
Winterdorp van Schilde om te schaatsen. Omdat we er een sportieve 
namiddag van willen maken, doen we deze uitstap met de fiets. Uiterlijk om 
12.30u vertrekken we op school met de fiets. We mogen schaatsen van 13u tot 
14.30u waarna we terug naar school fietsen. We zijn dus zeker om 15.30u 
terug op school. 
Wat elke leerling zeker niet mag vergeten: 
- We zorgen ervoor dat onze fiets prima in orde is. 
- We voorzien aangepaste warme kledij om te fietsen en een fluovestje! 
- In een rugzakje mag een drankje en een tussendoortje mee. 
- Voor het schaatsen zijn handschoenen verplicht! 
Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en kunnen we genieten van een 
ontspannen gezellige winteractiviteit. 
 

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 
Handelslei 72         Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 St-Antonius-Zoersel       2980 St-Antonius-Zoersel 


