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 Nieuwsbrief Uitgave 5 

18 september 2020 

Basisschool 

Kleuterschool 

Data om te onthouden 

Dinsdag 22 september  5-jarigen  Vrieselhof Oelegem 

Donderdag 24 september 4-jarigen  Pakawi park Olmen 

Vrijdag 25 september  lagere school  scholenveldloop 

Berichtje voor de 2,5 jarige kleuters 

Voor een knutselwerkje mogen onze vrienden enkele takjes en steentjes 

meebrengen maandag. 

Donderdag 24 september 4-jarigen  Pakawi park Olmen 

Vrijdag 25 september  lagere school  scholenveldloop 

Verloren voorwerpen 

Mogen we nog eens extra aandacht vragen voor het naamtekenen van alle 
kledij en materiaal van de leerlingen? Zo komen alle verloren voorwerpen, zelfs 

bij de grootste sloddervossen bij het juiste kindje terecht! 

Oudercomité 

Voor de goede werking van een school zorgen niet alleen de leerkrachten. Ook 

ouders kunnen hun steentje bijdragen, op verschillende manieren: hulp bij 
uitstappen, hulp bij het lezen of andere activiteiten in de klas. Lid worden van 
het oudercomité is ook een zeer gewaardeerde hulp! Kom eens proeven op de 
eerste vergadering van dit schooljaar: maandag 21 september om 20.15u, in 
de eetzaal van Antoontje, onze kleuterschool. Iedereen die geïnteresseerd is of 

een kijkje wil komen nemen, is van harte welkom. Het oudercomité verwelkomt 

graag nieuwe ouders om de ploeg te versterken. Hopelijk tot dan! 

Corona 

De laatste weken worden we regelmatig gecontacteerd met vragen van ouders 
omtrent symptomen die hun kinderen al dan niet vertonen en de bijhorende 
vraag of ze naar school mogen komen. Het is erg moeilijk voor ons om daar 
een oordeel over te vellen, wij zijn immers geen artsen. CLB Zoersel bezorgde 
ons deze week wel duidelijke beslissingsbomen voor ouders van kleuters of 
lagere schoolkinderen. We geven ze aan jullie mee in bijlage. Is er nadien toch 
nog twijfel? Contacteer dan even je huisarts. 



2 

KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN – 

VOORKEMPEN VZW 

NOOITRUST 4 – 2390 MALLE 

KBO-NR. 0430.907.058 
 

Antoniusschool – Lagere school Antoontje - Kleuterschool  
Handelslei 72   Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 Zoersel   2980 Zoersel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws van de 3-jarigen 

Deze week werkten we rond kleuren in de klas. We mochten veel 

experimenteren en kleurenspelletjes spelen. Wat hebben we genoten! 
Volgende week leren we over ballen en gaatjes en natuurlijk komen de kleuren 
ook terug aan bod. We oefenen de begrippen groot en klein en leren de 
plaatsbegrippen zoals in, op, onder, door.... kennen. 
Onze eerste uitstap van dit schooljaar zal doorgaan op 13 oktober. We brengen 
dan een bezoek aan de kabouters in Kasterlee. Daar horen we leuke 
kabouterverhalen, gaan picknicken, ravotten we in de speeltuin,… Het wordt 

vast een goedgevulde, leuke dag. 
Deze uitstap komt gewoon op de schoolrekening. In het heen-en weerkaftje 
(dat elke vrijdag mee komt in de boekentas) vind je een bevestigingsbriefje. 
Ouders die graag met ons mee op uitstap gaan naar Kabouterberg in Kasterlee 
mogen dit invullen op het briefje en terug meegeven naar school. We zoeken 
voor deze activiteit nog een vijftal begeleiders per klas. Deze mensen moeten 
wel met eigen vervoer naar Kasterlee, maar kunnen uiteraard carpoolen. 

 

Lagere school Scholenveldloop ‘een beetje anders’ 

Jaarlijks is het de gewoonte dat de gemeente Zoersel een scholenveldloop 
organiseert voor alle lagere scholen van onze gemeente. Honderden kinderen 
laten dan hun sportiefste kant zien bij de jogging, de veldloop en de 
randactiviteiten. Jammer genoeg kan de scholenveldloop dit schooljaar niet op 
dezelfde manier doorgaan. Er zouden immers teveel scholenbubbels 
vermengen. Maar… onze sportieve turnleerkrachten bedachten een alternatief! 

Ze organiseren op vrijdag 25 september een obstakelrun voor alle kinderen van 
de lagere school. Wie kan er het best sluipen, kruipen, klimmen, lopen,…? 
Enkele afspraken : 

• We komen die dag in speelkledij naar school die vuil mag worden. 
• We voorzien allemaal een volledige set reservekledij (ook schoenen!) 

om na de obstakelrun aan te trekken. 

Wie zoekt die vindt… 

René Stoop (3B) is een donker blauw vestje van Tommy Hilfiger maat 128 

kwijt. Helpen jullie mee uitkijken? 
 

Nieuws uit crealand 

Wat lichtinval doet en hoe je dit neerzet op papier blijkt 

geen geheim voor een echte artiest. 
Deze week gonsde het van talent op ons schilderspleintje 
Montmartre.  
Beelden hiervan kan u vinden op de Facebookpagina van 
onze school. 
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Laat de zon het komende weekend op al die snoetjes stralen! 
 

Goele Berens, Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie 

Eerste communie 2020 

De eerste communieviering van mei is door corona verplaatst naar het najaar. 
Op zaterdag 3 oktober zullen een heleboel jongens en meisjes in de kerk van 
Sint-Antonius-Zoersel feest vieren samen met Jezus. 

• 09.00u: viering voor de kinderen van Klim-Op en groep 1 van de 
Antoniusschool 

• 11.00u: viering voor de 2de groep van de Antoniusschool 
• 13.00u: viering voor de kinderen van Kristus-Koning en Beuk&Noot 

Om alles vlot te laten verlopen worden er 2 oefenmomenten voorzien. 

OEFENMOMENT 1: Op zaterdag 19 september 2020 van 13u tot 18u in 
doorschuifsysteem per bubbel op 3 locaties (3 workshops) 

• Kinderen van de eerstecommunieviering van 9u: 
o worden om 13u verwacht in de turnzaal van kleuterschool 

Antoontje bij pastoor Frans Wouters 
o worden om 18u afgehaald in de kerk bij Dennis 

• Kinderen van de eerstecommunieviering van 11u: 

o worden om 13u verwacht in de eetzaal van kleuterschool 
Antoontje bij Sylvie 

o worden om 18u afgehaald in de turnzaal van kleuterschool 
Antoontje bij pastoor Frans Wouters 

• Kinderen van de eerstecommunieviering van 13u: 
o worden om 13u verwacht in de kerk bij Dennis 
o worden om 18u afgehaald in de eetzaal van kleuterschool 

Antoontje bij Sylvie 
We vragen dat de eerstecommunicant een drankje en 4-uurtje zelf 

meebrengt alsook zijn/haar catechesemapje met schrijfgerief (balpen, 
schaar, lijm, stiften en kleurpotloden). 

 
OEFENMOMENT 2: Op zaterdag 26 september 2020 tussen 13u tot 18u30 
in de kerk (per bubbel/viering) 

• Kinderen van de eerstecommunieviering van 9u: 
o worden om 13u in de kerk verwacht en worden daar 

terug opgehaald om 14u30 
• Kinderen van de eerstecommunieviering van 11u: 

o worden om 15u in de kerk verwacht en worden daar 
terug opgehaald om 16u30 

• Kinderen van de eerstecommunieviering van 13u: 
o worden om 17u in de kerk verwacht en worden daar 

terug opgehaald om 18u30 
De kinderen komen dus per viering naar de kerk en blijven daar ook. Ze 
hebben dan geen materiaal of vieruurtje nodig. 

We dragen als catechist steeds een mondmasker, respecteren de nodige 
afstand en voorzien voldoende tijd voor handhygiëne. 
We vragen aan de (groot)ouders om bij het brengen en ophalen van hun 
(klein)kind een mondmasker te dragen. 
In de hal van de kerk voorzien we de infobrief voor de eerstecommunieviering 
en een kerkplan met daarop de voorbehouden plaatsen klaar voor de ouders. 
Zeker niet vergeten mee te nemen aub! 

 

 


