
 

Opvang nodig op 18-19-20 mei?  
Inschrijving is noodzakelijk! 
Om de opvang te kunnen regelen, hebben we uw inschrijving nodig. Er is de 
mogelijkheid om voor halve of volledige dagen in te schrijven.  
De inschrijvingen vragen we per week op: 
https://www.antoontje.be/formulieren/ 

Opvang in de kleuterschool:  
mogelijk tussen 8.00 uur en 16.00 uur 
In elke klas start de opvang op een ander moment. Dat doen we om de drukte 
buiten de school te vermijden. Wie zijn kind vroeger dan het startmoment moet 
brengen, kan dat doen. De klasjuf zal tussen 8.00 uur en 16.00 uur in haar klas 
aanwezig zijn. 

Wie vòòr 8.00 uur of nà 16.00 uur opvang nodig heeft voor zijn kleuter, kan 
terecht bij Ferm, de kinderopvang van de gemeente. Meer info via: 
www.samenferm.be. Enkel de ouders die reeds gekend zijn bij Ferm kunnen de 
opvangvraag online doorgeven via https://reserveren.samenferm.be/ 
Zijn er ouders die voor de eerste keer gebruik willen maken van de opvang 
door Ferm, dan dienen zij zo snel mogelijk en op voorhand contact met hen 
op te nemen om de inschrijving in orde te brengen: mailen naar 
bko.zoersel@samenferm.be of bellen naar 03/420.08.44. 

Opvang in de lagere school: 
mogelijk tussen 7.30 uur en 17.30 uur 
De lagere school blijft voorlopig zelf instaan voor de opvang van kinderen 
tussen 7.30 uur en maximum 17.30 uur. De aanmelding via de website is 
noodzakelijk voor de opvangvragen tussen 8.15 uur en 16.00 uur. Indien uw 
kind uit het 1ste, 2de of 6de leerjaar na de halve lesdag in de namiddag moet 
opgevangen worden op school, vragen we u ook om daarvoor in te schrijven: 
https://www.antoontje.be/formulieren/ 
Wie nood heeft aan voor- of nabewaking in de lagere school, mailt dit door naar 
info@antoniusschool.be  Testperiode: ma 18 tot woe 20 mei – Evaluatie op woe 20 mei 

De huidige regelingen zullen grondig geëvalueerd worden op woensdagmiddag. 
Het kan dus zijn dat we alweer wijzigingen moeten doen. Eventuele 
aanpassingen voor de week van 25 mei zullen dan verschijnen in de 
nieuwsbrief van woe 20 mei. Op donderdag en vrijdag is er geen school en ook 
geen opvang omwille van O.H.Hemelvaart. 
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