
 

 

 

 

  

Wij vieren ‘Antoontjesdag’! 

Heel wat leuke activiteiten vielen de voorbije maanden in het water. Toch 

hoorden we bij de kinderen weinig gezeur. Meer nog… Ze bleven zich inzetten 
voor het thuiswerk, ze volgden alle nieuwe regels op school prima op,… 

Al die inzet moet op een gepaste manier beloond worden! Op maandag 29 juni 
verwachten we al onze leerlingen in stralend geel en witte kledij voor een ganse 
dag coronaproof spelplezier met tal van verrassingen op onze Antoontjesdag! 
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Basisschool 

Proclamaties 

Onze 5-jarige kleuters en de leerlingen van het zesde leerjaar beginnen 

maandag aan hun laatste volledige schoolweek op Antoontje of in de 

Antoniusschool. Traditiegetrouw hoort daar zowel in de kleuterschool als in de 
lagere school een officieel proclamatiemoment bij. Het spreekt voor zich dat dit 
afscheidsmoment er dit schooljaar een beetje ‘anders’ zal uitzien. 

We willen in de eerste plaats vooral een feest voor de kinderen organiseren. Zij 
zijn onze ‘feestvarkens’ en verdienen een onvergetelijk moment. Uiteraard 
vergeten we al die trotse ouders niet. In de kleuterschool vindt het feestelijk 

gebeuren plaats op dinsdag 30 juni in de eigen klasbubbel. Alles wordt gefilmd 
zodat jullie als ouders nadien mee kunnen genieten.  

De kinderen van het 6de leerjaar nemen voorgoed afscheid van onze school. 
Voor hen organiseren de klasjuffen een verrassingsfeest op maandag 29 juni op 
Antoontjesdag. ’s Avonds nodigen we alle kinderen en hun ouders per klas uit 
voor een officieel coronaproof proclamatiemoment op de speelplaats van de 
kleuterschool. De kinderen van 6A worden verwacht van 18.30u tot 19.30u. 

Tussen 20.00u en 21.00u is het de beurt aan de kinderen van 6B. Een brief met 
richtlijnen en afspraken om alles veilig te laten verlopen wordt nog 
meegegeven aan alle kinderen van het 6de leerjaar. 

 

Klasfoto’s 

Voorbije dinsdag zorgde onze schoolfotograaf ‘ad interim’ voor prachtige (en 

soms ook wat gekke) foto’s van onze verschillende klassen. Deze foto’s zullen 
voor het einde van het schooljaar via mail doorgestuurd worden zodat jullie 
toch een blijvende herinnering hebben aan dit opmerkelijk schooljaar. 

Oudercontacten 
 

Omdat we op school externen nog steeds moeten vermijden, worden er geen 
oudercontacten meer georganiseerd. Indien jullie toch met belangrijke vragen 
of bezorgdheden zitten, aarzel dan niet om via mail of de agenda de 

klasleerkracht aan te spreken. 
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Organisatie laatste schooldag  

Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag van een onvergetelijk schooljaar 2019-

2020. De kinderen nemen dan even afscheid van elkaar en van hun juf of 
meester. Samen blikken ze terug op het voorbije jaar en dromen ze van een 
ontspannende vakantie. 

Voor alle duidelijkheid zetten we de schooluren voor die dag even op een rijtje :  
 

KLEUTERSCHOOL  

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 :  

10.30u-10.45u  3-jarigen  juf Gitta langs deur gang 

      juf An langs de poort 

   2,5-jarigen  langs de poort 

10.45u-11.00u  4-jarigen  langs deur gang 

5-jarigen  langs de poort  

 

LAGERE SCHOOL 

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 :  

10.30u-10.45u  6de leerjaar  langs de Achterstraat 

   3de leerjaar  langs de Handelslei 

10.45u-11.00u  1ste leerjaar  langs de Achterstraat 

   4de leerjaar  langs de Handelslei 

11.00u-11.15u  2de leerjaar  langs de Achterstraat 

   5de leerjaar  langs de Handelslei 

 
In beide scholen wordt er nabewaking voorzien tot 12.00u.  
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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 deugddoend weekend toe! 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Berichtje van ons oudercomité 
 

Het oudercomité zorgt ervoor dat zaterdag alle bestellingen van de 
Lekkerbekken tot bij u geraken. 

 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. 

Laat alles lekker smaken! 

 

 

 

 

 

Een blik op schooljaar 2020-2021 
 

Met een lange, welverdiende vakantie in het vooruitzicht durven we toch al 
even vooruitblikken op het volgende schooljaar. In bijlage vindt u een overzicht 
van alle vrije dagen. 

 
We geven u ook al graag de data mee van de info-avonden die de 
leerkrachten in het begin van het schooljaar organiseren :  
 
woensdag 26 augustus    19.00 uur    2,5-jarigen 
woensdag 2 september     19.30 uur   6de leerjaar 

donderdag 3 september      20.00 uur  1ste leerjaar 
maandag  7 september    19.00 uur   3-jarigen 
dinsdag 8 september       19.30 uur  2de leerjaar 
woensdag 9 september     20.00 uur  3de leerjaar 
donderdag 10 september    20.00 uur   5-jarigen 
maandag 14 september      19.30 uur    5de leerjaar 
dinsdag 15 september        19.30 uur     4-jarigen 

woensdag 16 september      19.30 uur     4de leerjaar 
 
Nog een laatste belangrijke datum die u zeker op uw kalender moet noteren : 
Wij vieren onze Vlaamse kermis op zondag 30 mei 2021! 

 
 

 

    

http://strover.azurewebsites.net/

