
 

 

 

 

  

Antoontje…een geoliede machine! 

Onze kleuters hebben intussen een ganse schoolweek achter de rug. Er werd de 

voorbije week heel veel gespeeld: op de fietsen, in de tuin, in de zandbak, met 
het speelgoed van de klas, … Het deed onze juffen echt deugd om te zien hoe 

de kleuters terug konden genieten van elkaar.  

We willen jullie allemaal speciaal bedanken voor het zorgvuldig opvolgen van de 
afspraken en regels! De uren om te halen en te brengen werden gerespecteerd, 
mondmaskers werden gedragen door de volwassenen, … Hierdoor konden onze 
kinderen op een veilige manier terug naar hun vertrouwde klasje komen. Een 

welgemeende DANKJEWEL! 
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We herhalen nog even de uren om te brengen en te halen. 

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.  

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 

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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Heropstart voor de ganse lagere school vanaf 8 juni 

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

juf of meester 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.  
We vragen wel om rekening te houden met de plaats waar uw kind moet 

gebracht of afgehaald worden. De overheid vraagt ons om ervoor te zorgen dat 
de verschillende bubbels op school zich niet vermengen. Alleen door de school 
binnen te komen en te verlaten op verschillende uren én op verschillende 
plaatsen kunnen wij hiervoor zorgen. 
 
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 

Er zal een gemachtigde opzichter staan bij de oversteekplaats van de Hoge 
Dreef en de Achterstraat. De kinderen kunnen langs het voetpad door de 
Processieweg en kunnen nadien veilig oversteken langs de verkeerslichten aan 
de Processieweg en de Handelslei. Misschien is het wel zinvol om deze nieuwe 
weg even te oefenen met uw kinderen indien zij alleen naar school moeten 
komen. In samenspraak met de gemeente Zoersel en de bevoegde 
politiediensten hebben we ervoor gezorgd dat de Processieweg tussen 8 uur en 

9 uur ’s morgens en tussen 15 uur en 16 uur ’s namiddags verkeersvrij zal zijn. 
Zo kunnen al onze leerlingen veilig van de Achterstraat naar de Handelslei en 
omgekeerd. 

Bij het afhalen, vooral aan de Handelslei, vragen we om zoveel mogelijk aan de 
straatkant van de school te gaan staan. De leerkrachten houden in het oog 
welke ouders er zijn en laten de kinderen druppelsgewijs vertrekken. U hoeft 

zelf niet naar binnen te komen. 

(In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een blad met overzicht van de uren en 

de plaats om binnen te komen om eventueel uit te hangen thuis) 

   

Lagere school 
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Woensdag is geen lesdag  

Op woensdag wordt er enkel noodopvang voorzien. Er wordt geen les gegeven 

dus de kinderen blijven die voormiddag thuis. Enkel ouders die niet in de 
mogelijkheid zijn om opvang voor hun kinderen te voorzien, kunnen beroep 
doen op de noodopvang. Let wel: de kinderen kunnen op dat moment niet in de 
verschillende bubbels opgevangen worden, maar zitten allemaal samen. 

Aanmelden voor de noodopvang op woensdagvoormiddag is noodzakelijk en  
gebeurt via info@antoniusschool.be. 

 

    

Spelen, werken en eten in bubbels 

De kinderen zullen de ganse schooldag doorbrengen in hun eigen ‘klasbubbel’. 

Ze gaan meteen naar de klas als ze aankomen op school. We voorzien wel 
speeltijden om even te ontspannen tijdens het harde werken, maar dit 
spelmoment wordt ook in de bubbels georganiseerd. Onze speelplaatsen 
worden hiervoor in verschillende vakken onderverdeeld. 

’s Middags eten de kinderen met hun eigen juf of meester in de klas. Ze 
brengen van thuis hun lunchpakket mee, samen met een eventuele koek of 
stuk fruit en een drinkbus gevuld met water. Als onderlegger nemen ze een 

keukenhanddoek mee van thuis om de banken zuiver te houden. 

Kinderen die thuis gaan eten worden ’s middags afgehaald aan de Handelslei of 
de Achterstraat.  

 Het 1ste leerjaar heeft middagpauze tussen 12.20u en 13.20u. Zij 
worden gehaald en gebracht langs de Achterstraat. 

 Het 2de leerjaar heeft middagpauze tussen 12.20 en 13.20u. Zij worden 
gehaald en gebracht langs de Achterstraat. 

 Het 3de  leerjaar heeft middagpauze tussen 12.20u en 13.20u. Zij 
worden gehaald en gebracht langs de Handelslei. 

 Het 4de  leerjaar heeft middagpauze tussen 12.00u en 13.00u. Zij 
worden gehaald en gebracht langs de Handelslei. 

 Het 5de  leerjaar heeft middagpauze tussen 12.00u en 13.00u. Zij 
worden gehaald en gebracht langs de Handelslei. 

 Het 6de  leerjaar heeft middagpauze tussen 12.00u en 13.00u. Zij 
worden gehaald en gebracht langs de Achterstraat.  

 

 
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  

 

mailto:info@antoniusschool.be
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Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 

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

We wensen jullie een fijn, ontspannen weekend toe! 

 
Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Organisatie einde schooljaar en diploma-uitreikingen  

Het einde van het schooljaar gaat normaal gezien bij onze 5-jarige kleuters en 

ons 6de leerjaar gepaard met een feestelijke diploma-uitreiking. Jammer genoeg 
kunnen we dit in juni 2020 niet organiseren met een gezellige receptie. Ons 
leerkrachtenteam is echter al ijverig op zoek naar een alternatief om van dit 
moment voor de kinderen toch een feestelijke gebeurtenis te maken. We 
brengen jullie zeker nog op de hoogte. 

Ook over het verloop van de laatste dagen van het schooljaar zal u in één van 
onze volgende nieuwsbrieven geïnformeerd worden. 

 

    
Lekkerbekfestijn 

Het is misschien al wat vergeten intussen, maar velen hebben nog een lekkere 

bestelling tegoed van onze Lekkerbekkenactie. Het oudercomité heeft niet 
stilgezeten en heeft intussen een plan klaar om op zaterdag 20 juni alle 
bestellingen op een veilige manier tot bij jullie te krijgen.  

 Wie had gekozen voor levering, mag zijn bestelling thuis verwachten op 
20/6 tussen 9u en 13u.  

 Wie had gekozen voor afhaling kan op 20/6, tussen 9u en 12u terecht 

in de kleuterschool. We willen iedereen vragen om een mondmasker te 
dragen bij het afhalen en het liefst hebben we dat u alleen komt. We 
stellen alles in het werk om het afhalen zo efficiënt en veilig mogelijk te 
laten verlopen. 

Wie niet meer weet of hij gekozen heeft voor afhalen of levering kan dit 
checken op de bestelwebsite (strover.azurewebsites.net). Dit kan alleen als de 
bestelling online gebeurd is. 

Wie nog wil bijbestellen moet wel snel zijn. Online bestellen kan nog tot 
dinsdag 9/6, 22u. Bestellingen op papier kunnen we niet meer aannemen. Op 
de bestelwebsite (strover.azurewebsites.net) is de datum niet aangepast. De 
datum 28/3 mag overal gelezen worden als 20/6. 
Onze topverkopers zullen ook niet vergeten worden. De prijzen liggen geduldig 

te wachten op het secretariaat en zullen zeker hun weg vinden tot bij onze 
beste verkopers! 

http://strover.azurewebsites.net/
http://strover.azurewebsites.net/

