
 

 

2020, een mooi klinkend jaar… 

We dronken een glas op het nieuwe jaar en hebben mekaar mooie wensen 
toegestuurd. Nu komt het er op aan: we moeten er van overtuigd zijn dat we 
zelf een steentje kunnen bijdragen aan het ‘gelukkige’ nieuwe jaar voor de 
ander én voor onszelf. We kunnen er samen een mooi en ‘rijk’ 2020 van 
maken. Daar zijn vele kinderen en grote mensen deze week hier en daar al aan 
begonnen. Merkte je het al? 
 
Pedagogische studiedag: woe 15 jan. 2020 

Denken jullie er nog aan dat we volgende week onze 3de pedagogische 
studiedag houden? We zullen nogmaals onder leiding van Fons Exelmans 
stilstaan bij de essenties van goed onderwijs. Deze keer zullen we focussen op 
de leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Het wordt dus weer 
een studiedag die we met het hele schoolteam zullen volgen.  
Moeten we er nog bij zeggen dat de kinderen die dag mogen thuisblijven? Na 
deze studiedag rest er ons nog een laatste voor dit schooljaar: op ma 23 maart. 

Data om te onthouden 

ma 13 jan. 6de leerjaar Bezoek VTI Zandhoven 
di 14 jan.   

6de leerjaar Bezoek Mariagaarde Westmalle 
 
woe 15 jan. 

 
iedereen 

 
Pedagogische studiedag:  
vrijaf voor de kinderen 
 

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

zo 19 jan. voorbereiding 1ste communie 
woe 29 jan. nieuwe instappers Doe-mee-dag 
vrij 31 jan. iedereen Facultatieve verlofdag:  

vrijaf voor kinderen en 
leerkrachten 

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

 

 Nieuwsbrief Uitgave 16 
10 januari 2020 

Basisschool 



2 

 

 

 

 

 

 

Sociale vaardigheden 

Deze week zijn we in de kleuterschool gestart met een nieuw actiepunt: ‘Wij 
houden van lieve woordjes!’ Want lieve woordjes maakt iedereen blij. Benny, 
Nele en Samira oefenen alvast met elkaar complimentjes geven. En met een 
dikke knuffel geven want wie wordt daar niet blij van? 
We leerden van hen ook een rijm met enkele aardige woordjes in. Oefen thuis 
gerust mee! 

Alsjeblief en dankuwel 
Kijk eens hier je kan het wel 
Zegt de juffrouw goeiedag 

Goeiemorgen zorgt voor een lach! 
 

 Verloren voorwerpen 

Zoals elk jaar hebben wij in de winter heel wat verloren voorwerpen. In de 
eetzaal van de kleuterschool liggen ondertussen twee bakken met verloren 
spulletjes. Wie iets mist, mag hier gerust in komen kijken. 
Mogen wij tevens vragen om het materiaal van jouw kind, te naamtekenen? Wij 
denken hier aan brooddozen, sjaals, mutsen, jassen, vestjes,… Het bespaart 
ons de zoektocht naar de juiste eigenaar.  
 

 3-jarigen 

Volgende week werken wij met onze kleuters rond het thema ziek zijn en 
hygiëne. In dit thema zijn we nog op zoek naar veel oude windels, spuitjes 
groot en klein en lege pillendoosjes om te bouwen en om een kunstwerk te 
maken. Iedereen mag ook 1 volle doos papieren zakdoekjes meebrengen 
(genaamtekend). We gaan er een leuk zakdoekenmonstertje van maken. 

Kangoeroewedstrijd 

‘Kangoeroe’ is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd. Wereldwijd 
nemen meer dan 6 miljoen leerlingen deel. Sinds 2009 organiseert de Vlaamse 
Wiskunde Olympiade vzw in Vlaanderen de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks 
meer dan 75000 inschrijvingen. Je hoeft echt geen wiskundeknobbel te hebben 
om deel te nemen aan de wedstrijd.  De enige vereiste is dat je ‘graag’ rekent 
en uitgedaagd wil worden met een aantal vraagstukjes. De wedstrijd vindt 
plaats op onze school op donderdag 19 maart 2020.  
De verbetering gebeurt door een jury van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. De 
voorbije jaren vielen ook bij ons op school vele kinderen in de prijzen! 
Alle kinderen van de lagere school die willen, kunnen deelnemen. Inschrijven 
kan tot ma 27 januari. Vul het strookje in (zie bijlage) en geef het aan de 
klasleerkracht samen met €2,5. 
Meer info: www.kangoeroe.org  

Vierde leerjaar: nestkastjes 

We hebben het gevoel dat de echte winter nog niet echt begonnen is en toch 
denken we reeds aan de lente. Zoals elk jaar gaan onze vierdejaars half 
februari weer nestkastjes timmeren. Daarom zijn de leerkrachten op zoek naar 
papa’s (opa’s) die tegen een redelijk prijsje hout kunnen leveren en/of 
verzagen.  Ondertussen is er al één lieve papa die zich kandidaat heeft gesteld 
maar misschien is er nog wel iemand zodat het werk wat verdeeld kan 
worden.  Moest jij die helpende hand zijn, mag je dat laten weten aan de 
klasleerkracht.  Wanneer de juiste timmerdatum bekend is, zullen er nog wel 
wat timmermannen of –vrouwen gevraagd worden om een groepje kinderen te 
begeleiden. 
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Bezoek aan middelbare scholen 

De kinderen van het 6de leerjaar moeten dit schooljaar een keuze maken uit 
een waaier van mogelijkheden in het secundair onderwijs. Wij willen hen graag 
helpen bij het maken van die keuze. Daarom gaat het 6de leerjaar een halve 
dag vertoeven in het V.T.I. in Zandhoven op ma 13 jan., in het Mariagaarde 
Instituut op di 14 jan. en in het St-Jan-Berchmanscollege op do 16 jan. Zo 
maken zij kennis met enkele middelbare scholen in de buurt.  
We vinden het belangrijk dat leerlingen van de lagere school een zo concreet 
mogelijk beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden in het secundair 
onderwijs vooraleer zij hun studiekeuze maken. Binnenkort organiseren deze en 
andere scholen opendeurdagen waarop de kinderen samen met hun ouders 
natuurlijk (opnieuw) kunnen gaan kijken. Het bezoek dat wij plannen, geeft hen 
een beeld van de sfeer tijdens een gewone schooldag. 
Opgelet: ma 13 jan. vertrekken we met de bus van VTI vroeger. We 
verwachten alle leerlingen reeds om 8.15u op school. Voor de andere bezoeken 
vertrekken we om 8.40u. 

1. Inschrijvingsstrookje Kangoeroewedstrijd 2020 
2. Zoerselkermis: 1ste weekend van februari. Kleurplaat kan afgegeven 

worden op de kindernamiddag van za 8 febr. 
3. Brochures voor sportkampen georganiseerd door Sport It: 

• Kampen voor kinderen geboren tussen 2013 en 
2016: https://www.sportit.be/files/brochures/sport-it-brochure-3-6-
2020-digitaal.pdf 

• Kampen voor kinderen geboren tussen 2008 en 
2013:  https://www.sportit.be/files/brochures/sport-it-brochure-6-12-
2020-digitaal.pdf 

• Kampen voor kinderen geboren tussen 2008 en 
2004:  https://www.sportit.be/files/brochures/sport-it-brochure-12-16-
2020-digitaal.pdf 

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

Wij wensen u een deugddoend weekend toe! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 

Nieuwsbrief 


