
 

 

 

 

  

Schooljaar 2019 – 2020… 

Over één ding kunnen we het alvast eens zijn… Schooljaar 2019 – 2020 wordt 

er eentje dat we niet gauw zullen vergeten! Zonder enige voorbereiding leerden 
onze kinderen ineens van thuis uit werken, moesten onze leerkrachten plots 

hun beste ICT-skills bovenhalen, werden mama’s en papa’s omgetoverd in 
juffen en meesters, vernieuwden we alle afspraken op school in minder dan een 
week tijd,… We mogen daarom best trots zijn op onszelf en verdienen daarom 
allemaal een heerlijke, rustgevende VAKANTIE!  

Lieve zesdeklassers, voor jullie werd het een schooljaar van heel wat 

opofferingen : geen vormsel of lentefeest, geen cultuurreis naar Trier, zelfs 
geen eindtoetsen meer in juni  ,… We hopen toch dat jullie met een fijn 

gevoel terugkijken op jullie tijd in de Antoniusschool. Jullie zijn klaar voor een 
nieuwe uitdaging in een nieuwe school. Veel succes bij deze volgende stap in 
jullie leventje en kom gerust nog eens langs wanneer je passeert aan de 
Handelslei 72 de komende jaren!  
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Basisschool 

Dag meester Werner! 

Het einde van het schooljaar betekent jammer genoeg ook dat we afscheid 
moeten nemen van onze meester Werner. Zijn laatste maanden op de 

Antoniusschool waren op zijn minst gezegd hectisch. Maar zoals alle voorbije 
jaren heeft hij er ons op een fantastische manier doorgeloodst. Een groot feest 
met toeters en bellen zit er helaas in deze coronatijden niet in, maar we hopen 

dat hij toch weet en voelt hoe erg we hem gaan missen. 

 

Je gaf ons werk 

net even wat meer kleur 

Je luisterde naar al onze 

verhalen en gezeur 

Je hielp ons op weg 

en leerde ons ook wat 

Wat zouden we toch moeten 

als we jou niet hadden gehad 

Bedankt, meester Werner 

weet dat ik je graag mag 

Door jou gingen we met plezier 

naar school elke dag! 
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Organisatie laatste schooldag 

We herhalen hieronder nog even de afspraken rond de laatste schooldag : 

dinsdag 30 juni. 
 

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.  

 

 

 
Start van het nieuwe schooljaar 

Ook al is de vakantie nog niet begonnen, we durven toch al vooruitblikken naar 

het nieuwe schooljaar. We verwachten jullie allemaal op donderdag 27 
augustus tussen 17.30u en 19.00u om een kijkje te komen nemen in je 
nieuwe klas en kennis te maken met je juf of meester. 

Alle kinderen van de lagere school krijgen deze week in de klas nog een brief 
mee met de schoolbenodigdheden die je nodig zal hebben in je volgende klas. 
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Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 

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

We wensen iedereen een fantastische vakantie toe! 
 

Werner Cornelis, Goele Berens en Leen Sysmans - Directie 

Kleuterschool 

Schoolstraat 
 

De voorbije weken konden heel wat kinderen uit Sint-Antonius op een veiligere 
manier naar school fietsen en wandelen. De Processieweg, de drukke 

doorgangstraat tussen de Handelslei en de Achterstraat veranderde ’s morgens 

en in de namiddag in een schoolstraat. 
We hoorden al héél wat reacties over deze verandering en willen daarom graag 
jullie mening overmaken aan de gemeente Zoersel. 
Willen jullie kort enkele vraagjes beantwoorden over de invoering van de 
schoolstraat? Dat kan in de link hieronder. Alvast bedankt! 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/L97XMWT 

 

    

Lagere school 

Zwemdata 

In bijlage vinden jullie een overzicht van alle zwemdata voor volgend 
schooljaar. 

 

 

 

 

 

Opbrengst kleine handjes, grote kunst 

Al onze kleine handjes maakten samen grote kunst. De kunstverkoop via 

Facebook bracht € 700 op. Wij willen iedereen die dit project mee heeft 

gesteund enorm hard bedanken! Op deze manier kunnen de sanitaire blokken 

in de lagere school in de wijk Agadamé in Bohicon verder afgewerkt worden. 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve Ingrid! 

Bijna 30 jaar zorgde ze voor frisse gangen en klassen op de Antoniusschool. 

Maar ze deed meer dan dat! In de refter werd er elke middag gezorgd voor alle 

drankjes, de juffen en meesters werden op de speelplaats verrast met een 

lekker kopje thee en een koekje, de jarige helpers kregen van haar een kaartje, 

op onze bureaus werd fris water klaargezet, op alle momenten kon je bij haar 

terecht voor een gezellige babbel,… We gaan haar zo erg missen! 

Nu is het tijd voor welverdiende rust, lieve Ingrid! Geniet van je pensioen 

samen met je man en je fantastische kinderen en kleinkinderen de komende 

weken, maanden en jaren! 

 

 

 

 

 

Verloren voorwerpen 

Maxim Timmerman uit 5B is vorige week zijn trui op school vergeten. Het gaat 

om een zwarte geribbelde sweaters van het merk Antony Morato. Kijken jullie 

even mee uit naar de trui van Maxim? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

Cor en Ona 

Voor diegenen die benieuwd zijn hoe onze schoolduifjes Cor en Ona het 

stellen… zie foto! 

 

 

 

 

 


