
 

 

 

 

  

Enkele afspraken op een rijtje 

Vanmorgen stapten bijna al onze kleuters met vrolijke snoetjes onze school 

binnen. En of we ze gemist hebben! 

Een aantal ouders zaten nog met concrete vragen of waren nog niet helemaal 
op de hoogte van onze afspraken. Daarom overlopen we graag nog enkele 
belangrijke dingen : 

 Wanneer ouders of andere volwassenen hun kleuters afzetten of komen 
halen aan de school, vragen we om een mondmasker te dragen. 

 Bij het brengen van de kinderen neemt u afscheid aan de schoolpoort 

en vertrekt daarna meteen weer. 
 Alle kleuters nemen een eigen drinkbus met water mee, samen met een 

fruitje of koek voor tijdens de pauze. 
 Bij dit mooie weer zorgen de kleuterleidster ervoor dat de kinderen 

regelmatig worden ingesmeerd. We willen wel vragen om dit vooraf ook 
al thuis te doen. Een petje meebrengen kan ook handig zijn. 
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Lesactiviteiten starten in de kleuterschool op dinsdag 2 juni 

Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden, werken we met verschillende 

uren om de schooldag te starten en te eindigen. Indien u meerdere kinderen 
hebt, mag u die gelijktijdig afzetten aan de poort.  

Ter herinnering geven we hier de uurregeling opnieuw door:  

Brengen :  

8.00u-8.15u  3-jarigen  juf Gitta langs deur gang 

      juf An langs de poort 

8.15u-8.30u  5-jarigen  langs de poort 

8.30u-8.45u  4-jarigen  langs deur gang 

8.45u-9.00u  2,5-jarigen  langs de poort 

Afhalen :  

15.00u-15.15u  3-jarigen  juf Gitta langs deur gang 

      juf An langs de poort 

15.15u-15.30u  5-jarigen  langs de poort  

15.30u-15.45u  4-jarigen  langs deur gang 

15.45u-16.00u  2,5-jarigen  langs de poort 

Woensdag 3 juni is nog een gewone lesdag voor onze kleuters. Vanaf volgende 
week tot het einde van het schooljaar wordt woensdag in de ganse school een 
lesvrije dag. Er wordt die voormiddagen enkel noodopvang voorzien.  
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Deze week in de lagere school 

Tot en met vrijdag behouden we de werking van de voorbije weken 

voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 
 

 Het 1ste leerjaar arriveert op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 
vrijdagvoormiddag 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. 

 
Vrijdag 5 juni nodigen we de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar 
uit om kennis te maken met de nieuwe afspraken. 

 

 Het 3de leerjaar verwelkomen we tussen 13.15 uur en 13.30 uur. Zij 
vertrekken op school om 15.00 uur.  

 Het 4de leerjaar zien we graag tussen 13.30 uur en 13.45 uur 
arriveren. Zij vertrekken terug om 15.15 uur.  

 Het 5de leerjaar verwelkomen we vrijdag 5 juni tussen 13.45 uur en 

14.00 uur. Zij vertrekken terug naar huis om 15.30 uur. 
 

Heropstart voor de ganse lagere school vanaf 8 juni 

Vanaf maandag 8 juni worden alle kinderen van onze school bij hun eigen 

vertrouwde juf verwacht in hun eigen klas. Er wordt een ganse dag lesgegeven 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag is een lesvrije dag. Er 
wordt dan enkel noodopvang voorzien. 
Om de drukte aan de schoolpoort te vermijden en om de gemaakte ‘bubbels’ 
(wat vanaf maandag de klasgroep is) zo goed mogelijk te respecteren, werken 
we met verschillende uren om de klasdag te starten of te eindigen. Indien u 

meerdere kinderen hebt, mag u die gelijktijdig afzetten aan de poort.  

 
Ter herinnering geven we hier de uurregeling opnieuw door: 

Brengen :  

08.15u-08.30u  6de leerjaar  langs de Achterstraat 

   3de leerjaar  langs de Handelslei 

08.30u-08.45u  1ste leerjaar  langs de Achterstraat 

   4de leerjaar  langs de Handelslei 

08.45u-09.00u  2de leerjaar  langs de Achterstraat 

   5de leerjaar  langs de Handelslei 

Afhalen :  

15.00u-15.15u  6de leerjaar  langs de Achterstraat 

   3de leerjaar  langs de Handelslei 

15.15u-15.30u  1ste leerjaar  langs de Achterstraat 

   4de leerjaar  langs de Handelslei 

15.30u-15.45u  2de leerjaar  langs de Achterstraat 

   5de leerjaar  langs de Handelslei 

 

    

Lagere school 
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Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 

Handelslei 72         Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 St-Antonius-Zoersel       2980 St-Antonius-Zoersel 

Wij kijken er naar uit om iedereen terug te zien op school! 
Verzorg mekaar goed. 

 
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Opvangregeling vòòr 8.00 uur en na 16.00 uur blijft behouden  

Net als voorbije weken zal de school zowel kleuters als kinderen van de lagere 

school zelf opvangen tussen 7.30 uur en 17.30 uur.  

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.  

Aanmelden van voor- en nabewaking gebeurt via info@antoniusschool.be  

Op woensdagmiddag is er opvang mogelijk tot 13.00 uur in beide scholen. 
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