
 

Noodopvang tijdens de paasvakantie 
We kondigden het vorige week reeds aan: we zullen als school tijdens de 
paasvakantie zelf voor de opvang zorgen van kinderen met ouders in cruciale 
beroepen. De opvang is mogelijk tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Dit betekent 
dus dat er geen combinatie wordt gemaakt met de opvang door Stekelbees 
(Ferm).  
Net als vorige weken vragen we om vooraf de opvang tijdens de schooluren 
te melden: https://www.antoontje.be/formulieren/. 
Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking mailt dit door naar 
info@antoniusschool.be.  
Alle kinderen worden steeds in de kleuterschool gebracht en opgehaald. Omdat 
de dagen lang kunnen duren, vragen we om een boek of een 
gezelschapsspelletje mee te brengen. 

 

 

 

Nu begint de paasvakantie, maar wanneer starten we opnieuw? 
Tot nu toe blijft er onduidelijkheid over wanneer de scholen weer openen om 
les te geven. Net als u kijken we uit naar meer duidelijkheid hierover. 
Momenteel bereiden we ons voor op verschillende scenario’s. Zogauw we zelf 
meer weten, sturen we een nieuwe nieuwsbrief. Dat kan dus ook in de 
paasvakantie zijn. 

Ondersteunende diensten tijdens de paasvakantie 
Het CLB blijft via chat ook tijdens de paasvakantie bereikbaar op volgende 
momenten: van maandag tot donderdag, tussen 14.00 uur en 21.00 uur, 
behalve op paasmaandag. Meer info: https://www.clbchat.be  
 
Ook de opvoedingswinkel wil iedereen ondersteunen tijdens deze weken in 
onze gezins-bubbel: Drie weken al zitten we in onze gezins-bubbel… We hopen 
dat deze periode kan zorgen voor meer verbinding, meer tijd voor elkaar, meer 
quality time, minder ‘de rush van elke dag’,… Maar bij veel mensen is het ook 
heel erg zoeken… We proberen met man en macht al onze jongleerballen boven 
te houden: het (thuis-)werk, het huiswerk, de opvoeding van de kinderen en 
onze relatie. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over onze gezondheid en die 
van onze dierbaren die we niet mogen bezoeken. Het zijn uitzonderlijke tijden 
waar we nog nooit mee werden geconfronteerd. Wat als dat helemaal niet 
lukt…? Hoe ga ik om met de angsten van mijn kinderen? En wat met die tiener 
die zijn vrienden/liefje mist. Het is normaal dat het je als ouder allemaal 
weleens te veel wordt… Ruzie met je kind, puber, partner kan ervoor zorgen 
dat je niet meer weet waar te beginnen. Of misschien ben je wel even het 
overzicht kwijt. Weet dan dat je nog steeds in de opvoedingswinkel en de 
opvoedingspunten terecht kan! Blijf niet zitten met je vragen maar contacteer 
ons anoniem, gratis en vrijblijvend. Alle mogelijke vragen zijn welkom. Je kan 
ons elke werkdag bellen (Zoersel: 03/633 98 98) tussen 9u en 12u (of 
daarbuiten op afspraak) of mailen via opvoeding@zoersel.be  of je kan een 
bericht sturen via onze facebookpagina (opvoedingswinkel Brasschaat-
Hoogstraten-Zoersel). Niet aarzelen, we zijn er voor jullie!  Meer info: link 
 
Ook interessant voor het vinden en aanbieden van allerlei hulp: 
https://kluster.work/zorg-voor-elkaar/ 
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Paasrapporten in de lagere school 
De juffen en meesters van de lagere school zullen de reeds verzamelde punten 
voor de verschillende vakken meedelen via het paasrapport. Dat gaat over 
punten die behaald werden vòòr maandag 16 maart toen de Corona-maatregel 
inging waarbij de lessen geschorst werden. De meeste van deze overhoringen 
kregen jullie thuis al te zien. De opdrachten die de afgelopen weken thuis 
werden gemaakt, worden dus niet meegenomen in het rapport. Daarover 
kreeg/krijgt uw kind feedback via mail en/of Bingel. 
Het rapport zal maandag na de paasvakantie meegegeven worden of afgehaald 
kunnen worden. Dat hangt ervan af of de lessen opnieuw kunnen opstarten. 

Info ivm inschrijvingen Scholengemeenschap Malle-Zandhoven 
Graag willen wij u hierbij informeren dat de secundaire scholen van de 
scholengemeenschap Malle-Zandhoven (Immaculata, Mariagaarde, Maris Stella, 
Sint-Jan Berchmanscollege en VTI Zandhoven) besloten hebben om hun 
inschrijvingsmodaliteiten voor 1SO aan te passen. Om tegemoet te komen aan 
alle veiligheidsvoorschriften zal de inschrijving digitaal verlopen vanop de 
website van elke school. Zo worden fysieke wachtrijen vermeden en is ook 
eenieder verzekerd van inschrijving. Het startmoment is vastgelegd op 
woensdag 22 april om 12.00 uur. 
 

Online verbonden met de kerkgemeenschap 
De nieuwe pastoor van onze parochie, Bart Goossens, heeft op Youtube zijn 
preek uitgesproken van de viering van halfvasten: link. Wie op zoek is naar nog 
meer zinvolle inhoud om de Goede Week en Pasen te kunnen beleven, vindt 
mogelijkheden op het youtube-kanaal van bisdom Antwerpen: link 

Tot slot een wens 

Ik wens jullie geluk en gezondheid.  
Wandelen in goed weer, en in regen om na te denken. 
En terug te blikken. 
En het leven te vieren. 
Ik wens jullie mooie kleurrijke wandelschoenen 
en een pet, liever een baseball pet 
met de overtuiging dat waarover je ook denkt, 
wordt gerealiseerd. 
Salam. 
Kader Abdolah, Perzisch-Nederlandse schrijver 

 
 

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

Wij wensen u, uw geliefden en onze collega’s een goede gezondheid! 
Verzorg mekaar goed. 

En voor nu: een ontspannende paasvakantie gewenst! 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 


