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Basisschool

Opvang in de week van 30 maart tot 3 april
Net als vorige weken voorzien we noodopvang.
Wie opvang nodig heeft, meldt dat via
https://www.antoontje.be/formulieren/.
Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking mailt dit door naar
info@antoniusschool.be.

Nieuwe maatregelen…
Vandaag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Wij volgen als
school nauwgezet de aanwijzingen en maatregelen die vanuit die raad
gecommuniceerd worden. Zo kijken we uit naar berichten i.v.m. de mogelijke
opstart van de lessen na de paasvakantie. Op dit moment hebben we hierover
zelf nog geen uitsluitsel.
De lokale besturen hebben de opdracht gekregen om tijdens de
paasvakantie voor opvang te zorgen. Ook de gemeente Zoersel is zich daarop
aan het voorbereiden. Omdat het belangrijk is dat mensen (en dus ook
kinderen) zo weinig mogelijk met nieuwe mensen in contact komen, hebben we
als school beslist om zelf de opvang te voorzien, zoals we dat deze weken al
aan het doen zijn: kleuterschool en lagere school worden samen opgevangen
telkens door 2 leerkrachten, in de voormiddag in de lagere school, in de
namiddag in de kleuterschool. We blijven enkel de kinderen opvangen van
mensen in cruciale beroepen, die voor de maatschappij nu levensnoodzakelijk
zijn. De opvang is mogelijk van 7.30 uur tot max. 17.30 uur. Inschrijven vooraf
is noodzakelijk! Op die manier dragen wij ook ons steentje bij.
Hierover zullen we u spoedig verder informeren.

Paasboeken
De ouders die paasboeken besteld hebben, kregen hierover reeds een bericht
om het paasboek te komen ophalen. Kom tijdens uw dagelijkse wandeling even
langs de school om de bestelling op te halen. Die staat klaar in de gang aan het
secretariaat van de lagere school. Enkele boeken werden nog niet opgehaald.

Data om te onthouden
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Grote Kunsttentoonstelling Kleuterschool in de Kapel
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Tips en begrip voor ouders
We hoorden het deze week van verschillende ouders, maar ondervinden het
zelf thuis ook: het vraagt heel veel om de dagen samen goed door te komen.
Vorige week besteedden we al aandacht aan het belang om structuur te
brengen in de dag. Hierover stond er in Klasse een interessant artikel. Je kan er
ook leuke structuurkaarten downloaden. We sturen ze in bijlage bij deze
nieuwsbrief mee.
We zijn er ons als school van bewust dat het niet eenvoudig is om kinderen in
deze omstandigheden goed aan het werk te zetten (en te houden). Het verschil
tussen kinderen ervaren we dagdagelijks in de klas. In het schoolwerk-thuis
worden die verschillen zeker ook zichtbaar: sommige kinderen kunnen hun
werk zelf beter organiseren dan anderen. Bovendien zijn de omstandigheden
thuis ook erg verschillend: in sommige gezinnen is er veel tijd om kinderen te
begeleiden, in andere gezinnen staan ouders door het telewerk zelf ook onder
druk. Als school hebben we daar zeker begrip voor. We hopen echter dat
kinderen genoeg kansen krijgen/benutten om wat ze geleerd hebben, te blijven
onderhouden. Daar zullen ze achteraf de vruchten van plukken.
Voor wie het gisterenavond miste: een interessant en hoopvol fragment uit De
Afspraak (Canvas) waarin Peter Adriaenssens zijn licht werpt op de impact
van deze bizarre tijden op kinderen:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/27/peter-adriaenssens-over-stresscorona/
Om de taalontwikkeling verder te stimuleren zijn er ook verschillende
mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Het geluidshuis biedt luisterboeken, tekeningen, spelletjes gratis aan in
deze periode.
Via de onlinebib kan je ook luisterboeken downloaden. Hiervoor moet je
wel eerst een app installeren.
Via Gratiskinderboek.nl kan je boekjes downloaden om op de computer
te lezen.
De actualiteit volgen in duidelijke taal via de Wablieft-krant.
Online kinderboek in verschillende talen. (gebruiken via Chrome)
Luisterboeken voor kinderen in verschillende talen van O-mundo.
Nedbox – Nederlands online oefenen via oefeningen

Gevolgen van de Corona-maatregelen voor de Eerste Communie
en het Vormsel in de parochie
De ouders van de eerste communicanten en de vormelingen kregen vanuit de
parochie deze week al een mail met de informatie over het uitstellen van deze
vieringen. We hopen samen met de betrokkenen van de parochie dat deze
feesten nog wel voor de zomer kunnen plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op de website van de parochie:
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-antonius-abt-zoersel
Hier is ook een verwijzing naar het digitale aanbod dat vanuit het bisdom
dagelijks voorzien wordt, voor kinderen, jongeren én volwassenen.

3
Een mooi gebaar van onze leerlingen van het 6de leerjaar
De leerlingen van het 6de leerjaar werden door hun juffen uitgenodigd om een
kaartje te maken voor de bewoners van Ter Dorpe. Daar gingen heel veel
kinderen enthousiast op in. Het geplande bezoek werd om gekende redenen
geannuleerd. Kinderen konden hun werkjes zelf achterlaten in de gang van de
school. Daarna werd de post op een veilige manier bezorgd aan de bewoners.

En dat deze ‘dikke kus via de brievenbus’ erg gewaardeerd werd, mag blijken
uit volgende reactie van een van de personeelsleden:
“Onze bewoners zijn super blij met deze lieve attenties en woorden!!!! Alles
hangt al op zodat onze bewoners alles tijdens hun dagelijkse wandelingetje op
het domein (met voldoende afstand) kunnen bewonderen… Dankjewel!!”

Onze wapperende harten voor alle zorgende handen
Sinds gisteren kregen de wapperende witte lakens er grote rode harten bij: ze
laten zien dat we alle zorgende handen thuis, in verzorgingsinstellingen en in
het ziekenhuis een warm hart toedragen. Houd moed en hou vol!

Wij wensen u, uw geliefden en onze collega’s een goede gezondheid toe!
Verzorg mekaar goed.
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie
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