
 

 

Carnaval 

Het ziet er op onze school erg kleurrijk uit. Sommige kinderen (en 
leerkrachten) zijn er zich al een tijdje op aan het voorbereiden: waarin ga ik 
mezelf verkleden. Vandaag zagen we vele creatieve en soms erg verrassende 
verschijningen, zowel bij de kinderen als bij hun juf of meester.  

Dankjewel aan het Oudercomité om onze kinderen te komen verwennen met 
een wafel voor de kleuters en een hotdog voor elk kind van de lagere school! 

 

Carnaval kondigt de krokusvakantie aan. Daar kijkt de een al wat langer naar 
uit dan de ander. We hopen dat iedereen een prettige vakantie kan beleven, 
met veel plezier 

 

Inschrijvingen 2020-2021 

Vlak na de krokusvakantie starten de inschrijvingen voor iedereen die een 
nieuw kindje wil laten starten in onze school op 1 september. Op die dag 
vervalt de voorrangsregeling die het mogelijk maakt dat broertjes en zusjes 
van onze leerlingen reeds een maand vooraf ingeschreven konden worden. Tot 
nu toe schreven er reeds 15 kinderen in die geboren zijn in 2018. Daar zijn dus 
nog 35 plaatsjes, want per geboortejaar schrijven we max. 50 kinderen in. 
Afgelopen maandag mochten we heel wat geïnteresseerde kandidaat-ouders 
ontvangen, die onze school hebben leren kennen. Dat was een fijne 
ontmoeting. We zijn natuurlijk nieuwsgierig of we hen in hun zoektocht naar 
een geschikte school voor hun kind hebben kunnen inspireren. 
Kinderen die al bij ons op school zitten, worden automatisch in de volgende 
klas van volgend jaar ingeschreven, tenzij de ouders hen uitschrijven.  
Voor de 5-jarigen wordt dus ook automatisch een plaatsje in het 1ste leerjaar 
vrijgehouden. 

Op maandag 2 maart starten de inschrijvingen om 8.15u op het secretariaat 
aan de Handelslei. Die dag blijft de school voor inschrijvingen open tot 19.00u. 
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Schoolfeest op zondag 26 april i.p.v. zo 17 mei! 

Oorspronkelijk stond ons schoolfeest gepland op zondag 17 mei, maar omdat 
de gemeente andere plannen heeft met het grasveld voor de kleuterschool, zijn 
we genoodzaakt om het schoolfeest naar een andere datum te verplaatsen. 
We zullen er weer een sfeervol feest van maken op en rond de speelplaats van 
onze kleuterschool. Hopelijk past deze datum ook nog in jullie agenda! 
 
 

SCHOOLFEEST ZONDAG 26 APRIL 2020 

 

 

Data om te onthouden 

ma 24 – vrij 28 febr.  Krokusvakantie 

ma 2 mrt. Instapdag Welkom aan de nieuwe 2,5-jarigen! 

Lagere school Start vastenwerking met viering 

Start inschrijvingen nieuwe leerlingen voor 2020-2021 

di 3 mrt. 4A Schoolonderzoek door verpleegkundige 
op school 

woe 4 mrt. 3-jarigen Bezoek aan firma Luyckx in Brecht 

vrij 6 mrt. 1ste, 2de, 4de en 
6de lj 

Zwemmen 

di 16 mrt. 4B Schoolonderzoek  

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

Vandaag hebben al onze oudste kleuters een uitnodiging gekregen voor onze 
grote kunsthappening in" De Kapel". Iedereen is daar van harte welkom met 
heel de familie. Er zal ook een leuke zoektocht zijn en je kan grappige foto's 
nemen met onze fotobooth. 

 
Voor het grootouderfeest verwachten wij alleen de grootouders.  
We brengen een dansje, liedje toneeltje of een leuk versje op ons kunstpodium 
en tussendoor zullen er een aantal kunstwerken verkocht worden op onze 
kunstveiling. 
Iedereen kan bieden op deze kunstwerken en de gelukkige gaat met een 
origineel knap kunstwerk naar huis. 
De opbrengst van deze kunstveiling wordt geschonken aan Bohicon een 
schooltje dat wij al enkele jaren sponsoren. Vorig jaar hebben wij met ons 
vastenproject een bijdrage gegeven voor een leuke speelplaats, dit jaar gaan 
we hun sanitaire blok sponsoren.  
 

Kleine handjes, grote kunst!
De kleuters van Antoontje nodigen iedereen uit 

op hun tentoonstelling.

waar: de Kapel 
Handelslei  167

Zoersel wanneer:
zaterdag 21/03/20

14u00-18u00

zondag 22/03/20
10u00- 13u00
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3-jarigen 

Na de vakantie starten we met de thema's Bouwen en Papa. 
In ons thema Bouwen brengen we op woensdag  een bezoekje aan de firma 
Lyckxs in Brecht. Daar gaan we de grote kranen en nog zoveel meer grote 
machines bewonderen. In die week gaan we dan ook bouwen met allerlei groot 
en klein materiaal en ook onze zandbak wordt een echte bouwwerf. 

De week nadien nodigen we al onze papa's uit op een superleuke Papadag.  
Samen met je kleuter kan je in kleine groepjes verschillende workshops doen 
van koken, knutselen,vertellen, timmeren, sporten....en natuurlijk worden jullie 
ook eens extra verwend. 
We zijn nog steeds op zoek naar veel zacht timmerhout zodat we samen een 
grote dino kunnen timmeren die we nadien ook tentoon stellen bij onze 
kunstwerken in de Kapel. Iedereen mag ook een oud bord of oude soepkom 
meebrengen. We gaan dit omtoveren tot een leuk lente/paasstukje.  

Kleuterschool 
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4de leerjaar 

Het was weer zover: onze vierdejaars stonden klaar met hamer en trektang om 
hun mezenkastje te timmeren. Zij konden rekenen op heel veel bereidwillige 
ouders en grootouders die een oogje in het zeil hielden. Hier en daar zagen we 
een blauwe nagel, maar de andere nagels werden netjes in het hout geklopt. 
Trots als een gieter verlieten de kinderen de schoolpoort met hun nestkastje 
onder de arm. 

Juffen van 5B 

We zijn blij, want juf Renild is bevrijd van haar plaaster. Ze kan nog een week 
haar spieren en gewrichten opnieuw trainen, zodat ze na de krokusvakantie 
opnieuw naar 5B kan. 
Bedankt, juf Leen Vloemans, voor de voorbije weken. We wensen jou veel 
succes in je volgende interim in Turnhout. 

Verloren - gevonden 

Geertjan uit 5A is zijn bril verloren. Het is een blauwe bril met oranje in het 
midden. Hij zit misschien in een rode doos van Hans Anders. Wie zoekt er mee? 

 

1. Uitleendienst voor kinderfietsen Velotheek op wielekes 
2. Basketbalclub 
3. Bericht van de Jeugddienst: Skate-initiaties het nieuwe skateplein 
4. Bevraging Universiteit Gent: Participatie bij jonge kinderen 

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  
en voor wie niet moet gaan werken:  

veel plezierige tijd samen met de kinderen! 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Bijlagen 
toegevoegd aan deze 

Nieuwsbrief 

 

Lagere school 

 

 

 

 


