
 

We blijven nog even op eenzelfde manier strijden tegen Corona! 
Gisteren kwam de Nationale Veiligheidsraad samen en hoorden we dat 
hetzelfde regime nog aangehouden blijft tot en met 3 mei. Wellicht zullen 
scholen volgende week te horen krijgen hoe de opstart van de lessen op school 
geleidelijk opnieuw opgestart zullen worden. Daar zullen we ons nog grondig op 
moeten voorbereiden zodat die opstart voor iedereen op een veilige manier kan 
gebeuren.  
Tot die tijd blijven we opvang bieden aan gezonde kinderen van wie de ouders 
een job uitoefenen in de cruciale sector. Vanaf volgende week zal de opvang in 
Ferm (Stekelbees) opnieuw volgens de normale regeling verlopen (vòòr 7.30 
uur, nà 17.30 uur en op woensdagnamiddag). We gaan dus opnieuw over naar 
dezelfde regeling van vòòr de paasvakantie: in de voormiddag gebeurt de 
opvang in de lagere school, in de namiddag trekken we naar de kleuterschool.  
Ook de aanmeldingen blijven hetzelfde: 
Wie opvang nodig heeft, meldt dat via 
https://www.antoontje.be/formulieren/. 

Wie gebruik wil maken van de voor- of nabewaking (vanaf 7.30 uur, tot max. 
17.30 uur), mailt dit door naar info@antoniusschool.be.  

Einde paasvakantie, opnieuw schoolopdrachten 
Net als de 3 weken vòòr de paasvakantie zullen de klasleerkrachten van de 
lagere school opdrachten voorzien zodat uw kind gedurende 1 tot max. 3 uur 
per dag voor school kan werken. Anders dan de eerste periode zal er nu af en 
toe ook al nieuwe leerstof aangeboden worden. Op de televisie spreekt minister 
Ben Weyts dan over ‘pre-teaching’, d.w.z. dat alle nieuwe leerstof nadien nog in 
de klas aan bod zal komen, maar dat zal dan sneller kunnen en die tijd zal de 
klasleerkracht zich richten op differentiatie, zodat aan het einde van het jaar 
iedereen de nieuwe leerstof begrijpt. Dat is ons streefdoel. 
De klasleerkrachten maakten de denkoefening welke nieuwe leerstof nog 
aangeboden moet worden en wat uit het programma van dit jaar kan wegvallen 
of meegenomen naar het volgende jaar. We zullen begin mei immers in totaal 5 
weken minder les hebben kunnen geven dit schooljaar. 

Paasrapporten in de lagere school 
In vorige nieuwsbrief stond aangekondigd dat de paasrapporten afgehaald 
konden worden. Dat was een foutief bericht. We zullen u de paasrapporten 
digitaal opsturen. Op die manier zijn we zeker dat elk rapport rechtstreeks in de 
juiste handen terechtkomt. 

Ook in de kleuterschool 
Ook de kleuterleidsters zoeken manieren om in contact te blijven met uw kind. 
Aarzel niet om hen zelf te contacteren als u zich zorgen maakt om uw kleuter. 
Ze zijn zeker bereid om u suggesties te geven om uw kind op een 
verantwoorde manier uit te dagen in zijn/haar ontwikkeling. Ook zij missen de 
kleuters en kijken er naar uit om zo spoedig mogelijk met hen terug aan de 
slag te kunnen gaan. 
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Aanpak van het werk in de lagere school 
U zal wekelijks per mail opdrachten ontvangen, waarbij het werk verdeeld is 
over de verschillende dagen van de week. Die planning is het voorstel van de 
klasleerkrachten. Indien het voor u en uw kind op een bepaalde dag niet 
haalbaar is om al het werk gedaan te krijgen, kan u die planning samen met uw 
kind aanpassen. We beseffen dat het in sommige gezinnen niet gemakkelijk is 
om het (computer)werk goed te verdelen tussen ouders en alle schoolgaande 
kinderen. De opdrachten die voorzien worden, zullen tussen 1 uur en 3 uur 
werk per dag inhouden. 
We verwachten niet dat u als ouder de rol van leerkracht overneemt, maar 
wel dat u samen met uw kind de planning bekijkt en mee opvolgt, evt. mee 
nakijkt en de klasleerkracht contacteert indien er zich problemen voordoen. 
Elke klasleerkracht blijft de komende weken per mail bereikbaar. 
Om maandag te kunnen starten, zal uw kind nog wat materiaal uit de school 
nodig hebben (werkschriften, handboekjes, verbetersleutels…). We geven u de 
mogelijkheid om dit materiaal te komen ophalen. Dat zal in de eetzaal 
klaargelegd worden, met aandacht voor de veiligheid en met respect voor de 
social distancing. U kan op volgende momenten langskomen: vrij 17 april 
tussen 12.00 uur en 16.00 uur of za 18 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur.  
Het niet opgehaalde materiaal zal daarna door de leerkrachten 
rondgebracht worden. Enkel voor het 1ste en het 2de leerjaar zal er niets 
klaargelegd worden. De juffen komen zelf langs. De leerlingen van de 
basisgroep in het 6de leerjaar hebben reeds al het nodige materiaal thuis. 
 

Tot slot  
In bijlage sturen we nog 2 inspirerende documenten mee: 

1. Je Knaplab Corona-boekje, een sociaal-emotioneel werkboek voor 
kinderen. 

2. Een presentatie over ‘Hoe overleeft je kind de quarantaine? Maar eerst 
en vooral Hoe overleef je zelf je kind tijdens de quarantaine?’  

Vanaf blz. 17 tot 33 vind je tips voor ouders van jonge kinderen (kleuters en 
lagere schoolkinderen). Daarna volgen tips voor ouders van jongeren (tieners). 
De eerste blzn. zijn vooral gericht op uw eigen welbevinden. 

 
 

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 hou vol. 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 


