
 

 

Warmste Week-actie t.v.v. Muco-vereniging 
Gisterenavond kwamen heel wat kinderen, ouders en andere sympathisanten 
bij mekaar in de kleuterschool om de actie voor de Warmste Week te steunen. 
Er werden spelletjes en allerlei lekkers te koop aangeboden. Juf Tin en juf 
Carolien zorgden voor extra sfeer op de speelplaats met hun sleeën-aerobic. Er 
was ook een standje van de Muco-vereniging zelf. 
Deze actie bracht €2350 op voor het goede doel van de Warmste Week. Dank 
aan de initiatiefnemers en aan allen voor de steun! 

Onnodig te vermelden… 
Het is wellicht onnodig te vermelden dat de kerstvakantie straks begint. In de 
kleuterschool namen de kleuters hun tekeningen en knutselwerkjes mee, in de 
lagere school kregen de leerlingen hun rapport. Na een trimester hard werken, 
veel plezier maken, soms ook ruziemaken, veel ontdekken en leren, zijn we 
allemaal toe aan vakantie. We hopen dat alle kinderen en leerkrachten veel 
deugd hebben van de feestdagen en de vrije tijd, zodat we samen op maandag 
6 januari 2020 weer met veel goesting naar school kunnen komen. 
 

Schoolfotograaf: extra bijbestellingen 
De schoolfotograaf zet vanaf 19 december ‘19 t.e.m. 6 januari ‘20 de 
bestelmodule terug open. Ouders (of andere familieleden) die vergeten waren 
om foto’s te bestellen van hun kind(eren) krijgen zo de gelegenheid om toch 
nog een bestelling te plaatsen. U kan bestellen via de site www.vdeonline.com. 
Indien u niet meer in het bezit bent van de foto-ID kan u deze opvragen per 
mail goedele.vanlooveren@antoniusschool.be. 
 

Data om te onthouden 
di 31 dec. 2019 Nieuwjaarzingen: kom ook langs onze lagere school! 
ma 6 jan. 2020 Iedereen We vliegen er weer samen in! 

Welkom aan nieuwe 2,5-jarigen 
di 7 jan. 5de lj Bezoek Steenbakkersmuseum Boom 
vrij 10 jan. 1ste, 2de, 3de  

en 6de lj 
Zwemmen 

ma 13 jan. 6de lj. Bezoek aan VTI Zandhoven 
di 14 jan. 6de lj Bezoek Mariagaarde Westmalle 
 
woe 15 jan. 

 
Iedereen 

 
Pedagogische studiedag:  
vrijaf voor de kinderen 
 

do 16 jan. 6de lj Bezoek St-Jan-Berchmanscollege 
Westmalle 

zo 19 jan. Voorbereiding 1ste communie 
woe 29 jan. Nieuwe instappers Doe-mee-dag 

Bekijk ook de kalender op de website: www.antoontje.be/kalender 
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Sociale vaardigheden 
Samen spelen, samen delen daar gingen onze kleuters voor. Het bleek een hele 
uitdaging te zijn waar vooral de jongste kleuters nog in moeten groeien. We 
beloofden elkaar daarbij te helpen en zo verdienden we deze keer geen gouden 
maar een rood hart.  

Fotoreportages op de website 
Het is weer de moeite om naar de fotoreportages te gaan kijken die op de 
website toegevoegd werden.  

Deze week in de lagere school 
Deze week was de overgangsperiode van de toetsenperiode naar Kerstmis en 
de vakantie. De klassen waren mooi versierd en deze laatste dagen zagen we 
heel wat kerstmutsen en -truien op school rondlopen. 
Het is intussen ook de traditie dat onze klassen van het 2de en het 3de lj gaan 
zingen in de woonzorgcentra Joostens en Ter Dorpe in Zoersel. De bewoners 
kregen een heel enthousiast optreden van onze zangtalenten. Sommige 
leerlingen deden er zelfs een dansje bij. Het zijn telkens gezellige momenten: 
de bewoners worden verwend met liedjes, onze leerlingen met lekkers en 
gezellige babbeltjes met bewoners. Zo heeft iederéén ervan genoten! 
Op donderdagmorgen kwamen we met de hele lagere school samen in de 
turnzaal voor een kerstviering. Tijdens de hele adventsperiode stond de 
betekenis van de verschillende figuren uit de kerststal centraal. Daarom werden 
die figuren uit de kerststal die op de speelplaats staat, binnengedragen. Juf 
Gineke las een warm kerstverhaal voor. We nodigden voor dit moment onze 
nieuwe pastoor Bart Goossens uit. Zo heeft hij kunnen kennismaken met onze 
lagere school. Hij verhuist binnenkort en wordt zo een buur van Antoontje. 

Helm op – fluo top! loopt door tot de krokusvakantie 
Sinds de allerheiligenvakantie loopt de fluo-actie. We blijven tot de 
krokusvakantie regelmatig aan de schoolpoorten de kinderen van de lagere 
school belonen die kiezen voor een veilige verplaatsing naar school. We kunnen 
het niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn door 
een fluo-vestje en/of reflecterende jas te dragen. En wie met de fiets valt, 
verkleint de kans op hersenschade door een helm.  
Na de kerstvakantie zullen de kinderen die reeds een volle kaart verdiend 
hebben, kunnen kiezen uit heel wat leuke prijsjes. We hopen natuurlijk dat 
deze actie een stimulans is om automatisch te kiezen voor veiligheid. 

5de lj brengt bezoek aan steenbakkerij ‘t Geleeg 
Dinsdag 7 januari brengen we in functie van onze WO-lessen een bezoek aan 
de steenbakkerij ’t Geleeg in Boom: http://www.geleeg.be 
We vertrekken met de bus om 8.40u en zullen terug zijn rond 14.00u. Daarna 
gaan we nog naar de klas. 
Mee te brengen in een rugzakje: picknick, water, koek, fruit. 
Denk ook aan je fluo-vestje en kies voor kleren en schoenen die aangepast zijn 
aan het weer. 

1. Opvoedingswinkel: Weerbaarheidstraining voor kinderen met 
(kenmerken van) autisme, ADHD… 
 

Kleuterschool 

 
 

Lagere school

 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 

Nieuwsbrief 
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Laatste woord van 2019… 

 

Wijzen zijn zij die omwegen maken.

Want wie lijnrecht naar z’n doel wil,

doet de wereld en mensen geweld aan.

De goede weg is gehoorzaam aan de aarde,

voegt zich naar haar hoogten en laagten

en volgt de kronkellijn van de rivieren.

Wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,

weet dat wij worden geleid langs vreemde paden.

Want niet wij maken de weg.

De weg maakt ons.

naar Frans Cromphout

Het personeel en de directie van de Antoniusschool  
wensen u een zalige kersttijd  

en een nieuw jaar met telkens weer nieuwe kansen 
op de weg van het leven. 

 
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 


