
 

 

 

Nakend afscheid van meester Werner als directeur 

Met zeer gemengde gevoelens kondigen we aan dat meester Werner vanaf 
september 2020 een andere functie binnen de scholengemeenschap zal 
opnemen. Hij blijft nog verbonden met onze school, maar zal vanaf volgend 
schooljaar zijn vaste stek niet meer op de Handelslei hebben, maar in 
Nooitrust. In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van de voorzitter van 
ons plaatselijk comité. We nemen nu dus nog geen afscheid, maar proberen 
ons er mentaal toch al op voor te bereiden om zonder deze bekwame, 
goedlachse meester verder te gaan… 

Data om te onthouden 

ma 10 febr. 1ste en 2de lj  Bezoek bibliotheek 

di 11 febr. Vergadering oudercomité 

woe 12 febr. Nieuwe instappers Doemeedag 

do 13 febr. 4de lj Uitstap Museum Suske&Wiske 

vrij 14 febr. Start verkoop Lekkerbekken 

zo 16 febr. Voorbereiding Eerste communie 

ma 17 febr. Om 19.00u Info-avond nieuwe inschrijvingen 

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

Foto’s op onze website 

Er werden op de website weer heel wat fotoreportages toegevoegd. Ga zeker 
eens een kijkje nemen: https://www.antoontje.be/klassen/ 
Om de foto’s te kunnen bekijken heb je een code nodig. De ouders van de 
nieuwe kleutertjes van juf Hilde vinden de code aan de binnenkant van hun 
over-en-weer-map. 
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Carnaval op 21 februari 

Vrijdag 21 februari vieren we carnaval in de kleuterschool. Uw kleuter mag die 
dag verkleed naar school komen. Om het toiletbezoek vlot te laten verlopen 
willen wij vragen om uw kleuter gemakkelijke verkleedkledij aan te doen. Bij 
voorkeur uit 2 delen. Wapens, maskers, confetti of losse attributen laten we 
liever thuis.  
In de voormiddag kunnen de kleuters genieten van een theatervoorstelling. Het 
oudercomité zorgt voor lekkere wafels als 10-uurtje. De kleuters brengen dus 
zoals gewoonlijk hun boterhammen mee.  

3-jarigen 

Graag willen wij Karen en Lynn van kapsalon Karly's bedanken voor het fijn 
onthaal in hun supergezellig kapsalon. Onze kleuters hebben er echt van 
genoten. Het was leuk om te zien hoe zij heel fier met hun piekjes gel of met 
hun mooie vlechtjes weer de bus op stapten!  Ga ook zeker eens een kijkje 
nemen op hun website: www.KARLYS.BE  Er zijn vaak toffe workshops over 
haarvlechten en andere technieken om een feestelijk kapsel te maken. 

Volgende week gaan wij muziek maken en instrumenten knutselen. De mama 
van Maxine en Marie-lou heeft vandaag al een concert gegeven om onze 
muziekweek in te leiden. Een dikke merci! 
 

5-jarigen 

Wij kunnen houten lepels gebruiken voor een kunstwerk.  

De Leerlingenraad toont zich 

Onze leerlingenraad zal vanaf volgende week tijdens de middagspeeltijden mee 
zorg dragen voor een leuke sfeer op school: elke week zullen enkele leden het 
Spel Van De Week voorstellen. Ze hopen dat door de nadruk te leggen op het 
samenspel de lange middagspeeltijd voor iedereen een fijne tijd wordt/blijft. Ze 
willen zich als Leerlingenraad ook graag tonen met een geel petje of armband, 
zodat andere kinderen hen ook kunnen aanspreken als ze ideeën hebben om 
het samenleven in onze school nog te verbeteren. 

Poëzieweek 

Gedurende deze hele week zijn we in de lagere school aan de slag gegaan met 
gedichten, ter gelegenheid van de Poëzieweek. Doorheen de hele school 
hangen gedichten met telkens een opdracht erbij. Als een klas de opdracht 
goed uitvoerde, verdiende ze een woordkaartje. Met alle woordkaartjes 
proberen de klassen van de onderbouw en bovenbouw een bestaand gedicht te 
reconstrueren. Volgende week zal de oplossing verschijnen. Benieuwd of we er 
samen in geslaagd zijn! 

Drankje tijdens de middag 

Heeft je dochter of zoon al een keuze gemaakt welk drankje hij/zij tijdens de 
middag wil drinken na de krokusvakantie? U kan de keuze doorgeven via de 
website: https://www.antoontje.be/formulieren/ 

Wacht dus niet op een papieren keuzeformulier. 
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1. Brief van Dhr. Aloïs Van Oevelen, voorzitter plaatselijk comité 
Antoniusschool 

2. Nieuwe naam voor Landelijke Kinderopvang: Ferm Kinderopvang 
3. Sprookjeswandeling: za 8 febr., georganiseerd door Buurtcomité 

Wandelweg 
4. Lezing Peru, georganiseerd door KWB St-Antonius 

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 

 


