
 

 

Evaluatie eerste weken van de heropstart 

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrieven hebben we vandaag met het 
Coronateam een eerste evaluatie gehouden van de nieuwe werking. Op basis 
van eigen ervaringen, van reacties van de kinderen en van contacten met 
ouders hebben we kritisch gekeken naar de werking. In deze nieuwsbrief vind 
je de aanpassingen die we vanaf volgende week zullen doorvoeren. De 
aanpassingen gaan over de organisatie van de opvang. We schatten in dat de 
regeling vanaf nu eenvoudiger wordt. 

Volgende week donderdag volgt de tweede evaluatie. De resultaten van 
dat overleg zal u in de nieuwsbrief van volgende week kunnen vinden. 

Dank om de nieuwsbrieven steeds goed te lezen. Ze bevatten interessante info! 

Nieuwe regelingen opvang vòòr 8.00 uur en na 16.00 uur 

Vanaf volgende week zal de school zowel kleuters als kinderen van de lagere 
school zelf opvangen tussen 7.30 uur en 17.30 uur. Zo pakken we dat aan: 
Voorbewaking gebeurt in de lagere school: 
Kleuters én kinderen van de lagere school die opvang nodig hebben, kunnen 
naar de lagere school gebracht worden vanaf 7.30 uur. Dit kan enkel via de 
poort aan de Achterstraat. De kleuters worden door ons naar de kleuterschool 
gebracht rond 8.00 uur.  
De kinderen van de lagere school die les hebben, blijven in de opvang tot hun 
lessen beginnen.  
Nabewaking (vanaf 16.00 uur) gebeurt in de kleuterschool: 
De kinderen van de lagere school die na 16.00 uur nog in de nabewaking 
blijven, worden gebracht naar de kleuterschool. Daar worden de kinderen in de 
volgende bubbels opgevangen: groep kleuters, groep leerlingen uit 1,2 en 6 en 
groep leerlingen uit 3, 4 en 5. 
De opvang in de voor- en nabewaking gebeurt dus in gemengde groepen, die 
we in de loop van de week zoveel mogelijk stabiel houden. We schakelen 
voldoende begeleiders in, zodat de groepen niet groter worden dan maximum 
14 kinderen per begeleider. Hiervoor is het dus nodig om de kinderen 
tijdig aan te melden via: info@antoniusschool.be 
Op woensdagmiddag is er opvang mogelijk tot 13.00 uur in beide scholen. 
 
 
 
Graag uw aandacht voor… 

We laten de kinderen op verschillende momenten brengen en ophalen om 
drukte aan de schoolpoorten te vermijden. We rekenen op de medewerking van 
alle ouders om er mee voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen aan 
de poorten moeten staan wachten: 

• Respecteer zo veel mogelijk de vermelde aankomst- en vertrektijden. 
• Blijf niet napraten met andere ouders. 

De gemeente vindt het belangrijk dat de veiligheid aan de schoolpoort 
gerespecteerd wordt, zowel op gebied van verkeer als op gebied van 
gezondheid. Elke morgen staat er een gemachtigd opzichter aan de 
Achterstraat. Gisteren kwam er ook een politieagent staan om iedereen erop te 
wijzen om veilig over te steken aan het zebrapad. Aan de schoolpoort zelf is het 
soms druk en daardoor gevaarlijk met auto’s, fietsers en uitstappende 
kinderen. Alleen samen creëren we een veilige schoolomgeving. 
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Inschrijving voor opvang 
Net als vorige weken vragen we om in te schrijven indien u gebruik wil maken 
van de opvang. Het is niet nodig om in te schrijven tijdens de lesmomenten, 
wel indien u uw kind niet ’s middags kan komen halen. Daarom kan u 
inschrijven per halve dag. 
Op basis van uw inschrijvingen kunnen we de planning van volgende week 
concreet maken. Graag zo spoedig mogelijk uw opvangnoden doorgeven 
dus: https://www.antoontje.be/formulieren/ 
 

Opvang in de kleuterschool 
Tussen 8.00 uur en 16.00 uur worden de kleuters in de kleuterschool 
opgevangen, zoals eerder vermeld werd. 
Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden, werken we met verschillende 
starturen. Indien u meerdere kinderen hebt, mag u die gelijktijdig 
afzetten aan de poort. 

• Tussen 8.00 uur en 8.15 uur arriveren de 3-jarigen. De kleuters van juf 
Gitta komen langs de deur aan het einde van de gang binnen, de 
kleuters van juf An komen binnen langs de poort. 

• Tussen 8.15 uur en 8.30 uur arriveren de 5-jarigen. Zij komen langs de 
poort binnen en gaan dadelijk naar hun klas.  

• Tussen 8.30 uur en 8.45 uur arriveren de 4-jarigen. Zij komen binnen 
langs de deur van hun gang. 

• Tussen 8.45 uur en 9.00 uur kunnen de 2,5-jarigen gebracht worden. 
Zij komen binnen langs de poort en worden opgevangen door juf Lisa. 
 

Elke 2 weken zullen de juffen nog opdrachtjes voorzien voor de kinderen die 
thuis opgevangen kunnen blijven.  
 
 
Toegang Lagere school 
’s Morgens zal de grijze poort aan de Achterstraat geopend zijn tussen 7.30 uur 
en 9.00 uur. Daarna wordt deze poort gesloten en is er enkel toegang via de 
Handelslei. ’s Middags zal deze poort opnieuw geopend worden tussen 11.45 
uur en 12.30 uur. Het afhalen (of brengen) van de kinderen buiten deze uren 
zal steeds moeten gebeuren via de Handelslei.  

Verplichte aanwezigheid van kinderen van de lagere school 
Kinderen die les hebben, worden zoals in de normale tijden steeds verwacht op 
de momenten van hun lessen. Kinderen die naar de opvang komen, mogen 
eventueel later gebracht worden, indien dat beter past in combinatie met het 
werk van de ouders. 

Lessen in de lagere school 
Om de drukte aan de schoolpoort te spreiden, verspreiden we de lessen over 
verschillende dagen en start elk leerjaar op een ander uur. 
Het 1ste leerjaar arriveert op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
voormiddag vanaf 8.30 uur en krijgt telkens les van 8.45 uur tot 12.00 uur. 
Het 2de leerjaar arriveert op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag- 
voormiddag vanaf 8.45 uur en krijgt telkens les van 9.00 uur tot 12.15 uur. 
Het 6de leerjaar arriveert op maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag 
vanaf 8.15 uur en krijgt telkens les van 8.30 uur tot 11.45 uur. 

Kinderen die vòòr bovenvermelde tijd arriveren, zullen op de 
speelplaats opgevangen worden tot hun lestijd gekomen is. 

Bewegingslessen als ontspanning en motorische ontwikkeling 
Op verschillende momenten in de week krijgen de kinderen uit het 1ste, 2de en 
6de lj per groepje een actief bewegingsmoment. Hiervoor doen de kinderen hun 
turnkledij niet aan (o.w.v. het gebrek aan omkleedruimte en de tijd van het 
omkleden). Gelieve hiermee rekening te houden bij het aankleden ’s morgens. 
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Opvang in de lagere school 
De lagereschoolkinderen die opgevangen moeten worden, worden buiten hun 
lesmomenten als volgt ingedeeld: 
Kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar (en 6de leerjaar) 
Kinderen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 
Indien er weinig kinderen zijn, worden deze groepen samen gezet. We zullen de 
kinderen blijven stimuleren om de 1,5 meter afstand te respecteren, maar in de 
opvang kunnen we dat niet garanderen. De contactbubbels worden in de 
opvang dus gemengd, maar zoals eerder vermeld voorzien we voldoende 
begeleiders zodat we de groepen klein genoeg kunnen houden. 

Tot slot: Hoe ver is 1,5 meter? 

 

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

We wensen jullie een deugddoend lang en zonnig weekend, 
(al dan niet in uw tweede verblijf…) 

 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 


