
 

Dank voor de goede opvolging 
Vorige week stelde de regering u en ons vlak voor het weekend voor de 
uitdaging om de school compleet anders te organiseren. Dat had gevolgen voor 
ieder van ons: ouders moesten in allerijl zoeken naar een oplossing, de school 
moest zich zo organiseren dat kinderen opgevangen konden worden en niet ‘in 
vakantiemodus’ geraakten. Daar hebben we allemaal goed ons best voor 
gedaan.  
Hartelijke dank aan u: 

- omdat u zo weinig mogelijk gebruik maakt van de opvang. Zo helpt u 
ook de besmetting tegen te gaan. 

- omdat u de online meldingen zorgvuldig invulde.  
- omdat u dagelijks nog oplossingen vindt en dan even een seintje geeft 

dat de opvang toch niet nodig is. 
Indien de maatregelen niet wijzigen, zullen we vrijdag opnieuw vragen naar de 
opvangvragen van volgende week. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 
Tips om over deze vreemde situatie met uw kind te spreken: 
https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten 
 
Voor de zekerheid nog even herhalen: Zieke kinderen worden nooit opgevangen op 
school. Kinderen die tijdens de dag op school ziek worden, worden onmiddellijk uit de 
groep gehaald. Er zal dadelijk getelefoneerd worden om ze te komen ophalen.  

Pedagogische studiedag ma 23 maart gaat toch niet door 

In tegenstelling tot het bericht in Nieuwsbrief nr. 24 (dd. 13 maart) wordt ook 
de pedagogische studiedag die gepland stond op maandag 23 maart ook 
geannuleerd. Op die dag zal er dus wel opvang voorzien worden, indien u tot 
de groep behoort die moet blijven werken op verplaatsing en die geen 
alternatieve opvang vindt. 

 

 
Communicatie met de school 

U merkte het intussen: de leerkrachten van de lagere school blijven online 
actief om uw kind herhalingswerk te geven. Ze trachten hen in de loop van de 
komende periode ook af en toe feedback te geven, zodat uw kind gemotiveerd 
blijft om regelmatig aan de school te denken. Op deze manier hopen we ook 
dat u erin slaagt om samen met uw kind bepaalde vaardigheden te blijven 
trainen. De leerkrachten gebruiken daarvoor het mailadres dat opgegeven werd 
bij de administratie. Indien u liever een ander mailadres gebruikt, laat het de 
juf of meester gerust weten. 

 

 
Lekkerbekkenfestival: uitgesteld tot eind juni 

Door de recente verstrengde maatregelen stellen we de Lekkerbekkenactie uit 
tot eind juni. Alle bestellingen blijven dus opgelijst, maar al het lekkers zal pas 
later gebakken, verpakt en geleverd worden. De levering van zaterdag 28 
maart zal dus niet plaatsvinden. Het Oudercomité tracht zoveel mogelijk 
bestellers via verschillende kanalen te verwittigen. Ook u kan helpen door zelf 
uw familie en vrienden hiervan te verwittigen. (Dat is dan weer een reden om 
iemand eens te telefoneren, te mailen, te face-timen of te chatten… 
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Data om te onthouden 

za 21 mrt en 
zo 22 mrt 

Grote Kunsttentoonstelling Kleuterschool in de Kapel 

ma 23 mrt … … 

za 28 mrt Lekkerbekkenfestival 

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

Opvang voor de week van 23 maart tot 27 maart 

Vanaf vrijdagmiddag 20 maart a.s. kan u op dezelfde wijze via 
https://www.antoontje.be/formulieren/ online doorgeven of u volgende week 
op een bepaalde dag opvang nodig hebt. Per dag zal er deze keer staan of u 
opvang nodig hebt of niet.  

Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking mailt dit door naar 
info@antoniusschool.be.  

Tot slot delen we dit ook nog graag 

 

 

 

 

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

Wij wensen u en uw geliefden een goede gezondheid toe! 
Verzorg mekaar goed. 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

ALLES GEANNULEERD 


