
 

 

 

 

  

Een welgemeende DANKJEWEL! 

We vroegen heel wat van jullie de afgelopen weken : kinderen brengen en 

ophalen op verschillende uren, broers en zussen afzetten of halen aan de 
verschillende kanten van onze school, opvang zoeken voor de lesvrije 

woensdagen,… We zijn er ons van bewust dat dit niet altijd even gemakkelijk is 
in de dagelijkse organisatie van jullie gezinnen. 

Daarom willen we jullie allemaal héél erg bedanken voor de fijne manier 
waarop jullie met deze veranderingen omgaan. Het doet ons deugd dat jullie 
met ons willen samenwerken aan een ‘veilige’ school! 
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Noodopvang voor woensdag 

Er was deze week voor sommige ouders nog wat onduidelijkheid rond de 

noodopvang op woensdag. We zetten de afspraken nog eens op een rijtje voor 
jullie : 

 Woensdag is een lesvrije dag. Er wordt enkel noodopvang voorzien 
voor die ouders die geen andere oplossing vinden voor de opvang van 
hun kinderen. 

 De noodopvang op woensdag gaat volledig door in de kleuterschool. 
Vanaf half 8 kunnen de kinderen terecht in de voorbewaking. Er wordt 

opvang voorzien tot 13.00u. 
 Het is noodzakelijk om in te schrijven voor deze opvang via 

info@antoniusschool.be. 
 

De Processieweg werd schoolstraat 

Er was nog een klein beetje vertraging op maandagmorgen, maar vanaf 

maandagnamiddag konden al onze leerlingen en ouders op een veilige manier 
te voet of met de fiets van de Achterstraat naar de Handelslei geraken. Tussen 
8 en 9 uur ’s morgens en tussen 3 en 4 uur in de namiddag verandert de 
Processieweg in een veilige ‘schoolstraat’. Heel veel ouders lieten ons al weten 
dat ze dit een enorme verbetering vinden. Dankjewel, gemeente Zoersel, om zo 
snel op onze vraag te reageren! 

Klasfoto’s  

Jammer genoeg liet onze schoolfotograaf weten dat hij dit schooljaar geen 
bezoek meer kan brengen aan onze school door de coronacrisis. We willen 
echter niet dat er een ‘open plek’ blijft in jullie fotoalbums. Daarom zullen er 
dinsdag 16 juni van alle klassen van de kleuterschool en de lagere school 
prachtige klasfoto’s genomen worden. Deze foto’s zullen nadien via mail 

doorgestuurd worden zodat jullie ze naar hartenlust kunnen afdrukken thuis. 

 

 

mailto:info@antoniusschool.be


2 

  

Kleuterschool Verkoop kunstwerken t.v.v. Bohicon 

Onze kleuters hebben maanden hard gewerkt om hun prachtige kunstwerken 

tentoon te kunnen stellen op het kunstproject in de Kapel dat zou doorgaan op 

21 en 22 maart. Nadien zou er een veiling volgen. De opbrengst zou gebruikt 

worden voor de bouw van een sanitaire blok in een schooltje in Bohicon, Benin. 

Jammer genoeg strooide corona ook hier roet in het eten en werd het hele 

gebeuren afgelast. Het zou zonde zijn als we jullie deze kunstwerken 

onthouden. Om jullie toch de kans te geven om een kleine Picasso of Mondriaan 

in huis te halen werd er een Facebookpagina aangemaakt. Op deze pagina krijg 

je de kans om de kunstwerken te bekijken en te kopen. Let op: hier geldt wie 

eerst komt, eerst maalt. Je koopt een werk door op de ‘comments’ mee te 

delen dat je dit werk wil. Nadien mag je het gepaste geld cash in een gesloten 

omslag meegeven met uw kind met vermelding naam van het kind en 

kunstwerk. Op deze manier komen de centjes toch nog terecht bij het goede 

doel! Deze pagina wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van de 

Antoniusschool op vrijdag rond 20u. Hou deze dus in het oog!  

 

 

Opvangregeling vóór 8.00 uur en na 16.00 uur blijft behouden  

Net als de 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.  

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

 

 

Inschrijvingen in coronatijden  

Indien vrienden of familie een leerling willen inschrijven in onze school, mogen 
zij steeds telefonisch contact opnemen (03/383.30.37) met iemand van de 
directie. We maken graag tijd voor een rondleiding na de schooluren.  

 

 

Kriebelbeestjes 

Ondanks het feit dat we ‘externen’ zoveel mogelijk proberen te weren in onze 
school, hebben er toch weer lastige beestjes de weg naar onze bubbels 
gevonden. Fijn dat ouders dat meteen komen melden op school! Zo kunnen wij 

de andere ouders op de hoogte brengen en kan iedereen het hoofdje van zijn 
zoon of dochter controleren op de aanwezigheid van neten of luizen. 

 

 

 

Positief nieuws vanuit de parochie 

Vanaf zondag 14 juni worden ook de deuren van onze parochiekerk Sint-
Antonius Abt weer opengezet! De vieringen gaan dan terug van start. In bijlage 
bij deze nieuwsbrief vindt u de nodige richtlijnen vanuit de parochie. 
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Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 

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

Geniet van het zonnetje de komende dagen! 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Zilveren fietsbrevetten vierde leerjaar 
 

Tijdens de coronaperiode kregen de leerlingen de nodige oefeningen mee om 
hun fietsexamen voor te bereiden. 
Zij kregen ook nog een extra uitdaging met de “kapellekesfietstocht” van meer 

dan 30 km. 
Vele kinderen brachten deze opdracht tot een goed einde.  Proficiat hiervoor! 
Gelukkig kunnen ze hun vaardigheden ook nog in de school laten zien. 
Donderdag, 18 juni brengen de leerlingen van meester Johan hun fiets mee 

naar school en zullen zij hun proeven met de fiets kunnen afleggen. 
En donderdag, 25 juni is het dan de beurt aan de leerlingen van juf Naomi. 
Onze turnjuf Carolien zal alles in goede banen leiden. 
Wij rekenen er natuurlijk op dat de fietsen volledig in orde zijn. 
Hopelijk kunnen we ze dan ook de laatste schoolweek nog een keertje 
gebruiken om een fietstocht te maken naar de ijsjesboer. 

 

    

Lagere school 

Poetsman of poetsvrouw gezocht 

Vanaf eind juni mag Ingrid, onze poetsvrouw in de lagere school, gaan genieten 
van haar welverdiend pensioen. Wat zullen we haar missen! We moeten dus op 

zoek naar iemand die net zoals Ingrid onze klassen, gangen, toiletten, eetzaal, 

bureaus, … met hart en ziel netjes kan houden. 

Kennen jullie iemand die interesse heeft in zo’n taak als poetsman of 
poetsvrouw? Ze mogen telefonisch contact opnemen met de directie of een 
mailtje sturen naar info@antoniusschool.be. 
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