
Schooljaar 2020-2021 

Wij zijn maar wat blij dat we vanaf dinsdag terug een ‘vrij normaal’ schoolleven 

kunnen starten. Alle kinderen van onze school zullen 5 dagen per week naar 
school mogen gaan en hoeven niet meer strikt in hun klasbubbel te blijven. We 
mogen gewoon vrij spelen op de speelplaats en onze kinderen hoeven geen 
mondmasker te dragen.  
De richtlijnen die we van de overheid kregen zijn opgedeeld in 4 kleurencodes : 
groen, geel, oranje en rood. Code groen is enkel van toepassing als er een 

bruikbaar vaccin is gevonden. Alle scholen starten op 1 september in code geel. 

Doorheen het schooljaar kan het zijn dat deze code en de daarbijhorende 
richtlijnen wijzigen per school, maar dan brengen we jullie uiteraard op de 
hoogte. 

Aankomen en vertrekken op school 

We keren ook terug naar onze normale schooluren. De school start om 8.40u 
en eindigt om 15.30u voor alle leerlingen. We maken hierbij de volgende 
afspraken :  

• Alle volwassenen dragen een mondmasker bij het halen en brengen van 
hun kinderen. Ze proberen de afstand van 1,5m te bewaren. 

• We houden het bezoek aan de schoolpoort kort en blijven niet napraten 
om de drukte aan de schoolpoorten te vermijden. 

• Aan de ouders van de kinderen van de lagere school vragen we om de 

kinderen zoveel mogelijk op het plein aan de kleuterschool te komen 
halen. Daar is er voldoende ruimte om uit elkaar te gaan staan. Dit is 
uiteraard niet nodig voor de kinderen die de school verlaten langs de 

Achterstraat. 
• Ouders gaan de schoolpoorten niet mee binnen. Indien jullie toch nog 

iets willen meedelen aan de klasleerkracht, probeer dit dan zoveel 
mogelijk te doen via een briefje, een mailtje of via de agenda voor de 
kinderen vanaf het 2de leerjaar. 

• Om 8.45u gaan onze schoolpoorten op slot. Vanaf dat moment moet u 
zich aanmelden aan het secretariaat en zullen zij u verder helpen. 

Als we ons allemaal aan deze richtlijnen proberen te houden, hoeven we niet 
opnieuw te starten met alternerende lesuren. Dat maakt het schoolleven en 
waarschijnlijk ook jullie organisatie thuis veel eenvoudiger. Alvast bedankt om 
hier allemaal samen voor te zorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nieuwsbrief Uitgave 2 

29 augustus 2020 

Basisschool Corona-afspraken op een rijtje 
 

De laatste maanden worden we overstelpt met regeltjes en afspraken. Ook op 
school is dat niet anders. Gelukkig hebben we onze nieuwsbrief om met jullie 

als ouders hierover te communiceren. Mogen we dan ook vragen om onze 
wekelijkse nieuwsbrieven héél aandachtig te lezen? We vermelden er alle 

belangrijke informatie in die nodig is om ons schoolleven goed en veilig te 
organiseren. Zo vinden jullie hieronder al een heleboel afspraken over de start 
en organisatie van het nieuwe schooljaar. 
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Processieweg blijft schoolstraat 

We kregen de voorbije week positief nieuws vanuit de gemeente Zoersel. Naar 

aanleiding van de vele positieve reacties die ze kregen na de organisatie van de 
schoolstraat op het einde van het schooljaar, zal deze werking verder gezet 
worden in het nieuwe schooljaar. Er wordt gestart met een proefperiode van 6 
maanden. In die periode zal de Processieweg elke dag bij de start en het einde 
van de lesdag verkeersvrij worden gemaakt. 

 

Middagpauze en drankjes 

Alle leerlingen zullen ’s middags terug hun boterhammen opeten in de refter. 
Ze gebruiken daar zoals voordien een drankje van de school. Om tijdens de 
speeltijden of doorheen de rest van de schooldag te drinken, vragen we om een 
drinkbus mee te geven met plat water die goed kan afgesloten worden. Denken 

jullie er aan om je naam er op te vermelden? 

Tijdens de speeltijden maken we GROTE reclame voor gezonde tussendoortjes. 

Een stukje fruit of groente smaakt heerlijk fris en is gezond voor lichaam en 
geest. Woensdag blijft onze gezonde dag op school, maar ook op de andere 
dagen is het superlekker én gezond. 

 

Zwemmen 

Ook het zwembad van Pulderbos had positief nieuws. Vanaf 7 september 
mogen zij opnieuw de scholen ontvangen. Helaas mogen zij slechts groepen 
van 25 kinderen in het zwembad toelaten. Voor ons betekent dit dat onze 
eerste zwembeurt van 4 september vervalt en dat we niet per leerjaar, maar 
per klas naar het zwembad zullen gaan. Hierdoor wordt ons aantal 

zwembeurten gehalveerd. Om de kinderen in de lagere school de kans te geven 
om toch de zwemdoelen te bereiken, hebben we beslist dat onze 5-jarige 
kleuters dit schooljaar niet naar het zwembad zullen gaan. In bijlage vindt u 
een nieuw overzicht van de zwemdata met daarnaast de klassen die gaan 

zwemmen. 

Traktaties bij verjaardagen 

Corona of niet, wij blijven feestvieren voor onze jarigen in de klas! Meestal zijn 

we grote voorstander van eigenhandig gemaakte bakcreaties van thuis en 
willen we er samen voor zorgen om plastiek verpakkingen te vermijden. In 
coronatijden moeten we helaas even op een veiligere manier gaan denken. We 
vragen om enkel te trakteren met voorverpakte, individuele traktaties die uit de 
winkel komen. Enkele voorbeelden zijn : ijsjes, kleine zakjes chips, verpakte 
cakejes of koeken,… In de lagere school mag hier wel eens een keertje 
chocolade op zitten, maar in de kleuterschool is dit moeilijker. Onderstaande 

foto maakt dit misschien wel duidelijk?  
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Antoniusschool        Antoontje 
Lagere school         Kleuterschool 

Handelslei 72         Jozef Cornelissenlaan 15 

2980 St-Antonius-Zoersel       2980 St-Antonius-Zoersel 

We kijken er naar uit om iedereen terug te zien dinsdag! 
 

Goele Berens, Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie 

Herhaling : de infoavonden op een rijtje 
 
In de loop van de maand september worden jullie uitgenodigd door de 
klasleerkracht van uw kind voor een infoavond. Op dat moment wordt de 
klaswerking aan alle ouders uitgelegd. 
Omwille van de coronamaatregelen zullen alle infoavonden doorgaan in de 

refter van de lagere school waar we plaats kunnen voorzien om iedereen op 

voldoende afstand van elkaar te plaatsen. We vragen om binnen te komen met 
een mondmasker en dit pas af te zetten als u bent gaan zitten. Uiteraard 
worden de handen ontsmet bij het binnenkomen en bij het verlaten van de 
zaal. 
We houden de avonden aan die in juni zijn afgesproken, maar werken ook dan 

met twee tijdssloten. Voor ouders van de A-klassen (of nummers 1 in de 
kleuterschool) vindt dit moment plaats tussen 18.30u en 19.45u. Voor de 
ouders van de B-klassen (of nummers 2 in de kleuterschool) is dit tussen 
20.00u en 21.15u. 
We herhalen nog even de data :  

woensdag 2 september   6de  leerjaar 
donderdag 3 september  1ste  leerjaar 

maandag  7 september      3-jarigen 
dinsdag 8 september        2de  leerjaar 
woensdag 9 september      3de  leerjaar 

donderdag 10 september     5-jarigen 
maandag 14 september       5de  leerjaar 
dinsdag 15 september         4-jarigen 
woensdag 16 september       4de  leerjaar 

Terugkeer van vakantie 

Mogen wij nog eens met nadruk vragen dat iedereen de richtlijnen vanuit de 

overheid goed opvolgt wanneer je terugkeert uit een oranje of rode zone na 
een vakantie? Wanneer je terugkeert uit een oranje zone is het sterk 
aangeraden om je te laten testen en 14 dagen in quarantaine te gaan (of tot 

zolang je de uitslag van de testing kent indien negatief). Bij een terugkeer uit 
een rode zone is dit zelfs verplicht. Alleen als we ons allemaal aan de 
richtlijnen houden, kunnen we onze school ‘coronavrij’ houden. 

Tot slot nog een lief woordje van Ingrid… 

Ik wil al de kinderen bedanken voor de mooie kaartjes die ik ontvangen heb. 
Dat was een heel leuke verrassing. Ik zal jullie allemaal missen. 

Liefs Ingrid 


