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Uitgave 26 

26 februari 2021 

Basisschool 

 

Nieuws van ons oudercomité 

Zoals bij zovele organisaties zag ook het oudercomité door corona veel 

activiteiten in het water vallen. Denk maar aan de quiz, de kinderdisco, ... 

Omdat we toch wel onze initiatieven voor de school (weerbaarheidstraining, 

sint, carnaval, theater op school, ...) ook financieel willen blijven ondersteunen, 

zouden we dit jaar een Paaseierenverkoop met kwaliteitsvolle chocolade willen 
organiseren! 

Normaal volgt er begin volgende week meer nieuws. Wij hopen dan ook deze 

keer weer op jullie steun! 

 

 
 

 

 
 
 

Gezocht: verkeersouders 

Onze zesdeklassers leggen op 6 mei samen met de leeftijdsgenoten van Klim-

op en Beuk en Noot het fietsexamen af. 
Zij zullen langs een parcours van ongeveer 10 km fietsen doorheen onze 

gemeente. 

Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die tijdens deze voormiddag op een 

bepaalde plek langs het parcours alle leerlingen observeren en beoordelen. 
Ook vrienden, buren of grootouders mogen hiervoor ingeschakeld worden. 

In totaal zou de dienst mobiliteit van onze gemeente beroep willen doen op 

zo’n 25 vrijwilligers. 

 

En op 4 mei leggen onze vierdejaars het voetgangersexamen af. 

Zij zullen een wandeling maken in de buurt van de schoolomgeving en ook hier 

doet onze school beroep op vrijwilligers. 

 

Heb je interesse in één van deze activiteiten mag je contact opnemen met 

meester Johan (johan.nicolai@antoniusschool.be) . 

Hij zal je dan de nodige informatie bezorgen. 

 

 
Nieuwsbrief 

Data om te onthouden 

Vrijdag 5 maart vrije dag voor iedereen pedagogische studiedag 

mailto:johan.nicolai@antoniusschool.be


2 

KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN – 

VOORKEMPEN VZW 

NOOITRUST 4 – 2390 MALLE 

KBO-NR. 0430.907.058 

Antoniusschool – Lagere 
school Handelslei 72 
2980 Zoersel 

Antoontje - 
Kleuterschool Jozef 
Cornelissenlaan 15 
2980 Zoersel 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Nieuws van de 3-jarigen: juf An en juf Gitta 

Deze week hebben we gewerkt rond het experimenteren met kleuren en 

vormen. Spijtig genoeg hebben we ons bezoek aan het museum moeten 

annuleren, maar in gezinsverband kan je natuurlijk nog altijd een bezoek 
brengen aan het museum Albert Van Dijck in Schilde. 

Volgende week gaan we werken rond onze zintuigen. Op maandag gaat het 

over kijkdingen, natuurlijk horen daar ook brillen en spiegels bij. Wie nog oude 

brillen of lippenstiften heeft die je aan ons klasje wil schenken…zeker welkom! 
Dinsdag gaat het over horen. Iedereen mag die dag iets meebrengen dat 

muziek of geluid maakt, wel heel duidelijk tekenen met naam. 

Woensdag gaan we voelen en maken we een blote voetenpad. Graag iedereen 

gemakkelijke schoenen met velcro. 

Donderdag gaat rond ruiken en geurtjes. Wie thuis nog lege zeepbusjes heeft of 

oude parfumflesjes of andere geurdingen die je niet meer gebruikt, mag die 

meegeven naar school voor onze ontdekbak rond geurtjes. 

Proeven en smaken gaan we verwerken in ons thema gezond later op het jaar. 

Het wordt een korte, maar boeiende week! 

Turnen 

Om eventuele besmettingen te vermijden, laten we het omkleden bij de 

turnlessen voorlopig even achterwege. Zorgen jullie er wel voor dat jullie 

aangepaste sportkledij dragen op de dagen van de turnlessen? Alvast bedankt! 

 Lagere school 

 Kleuterschool 

Delen is broodnodig 
Dit jaar organiseren we in de lagere school onze vijftiende sponsortocht. Als 

katholieke school staan wij volop achter de idee van Broederlijk Delen ‘Delen 

doet goed. Ook met het Zuiden.’ Door de coronamaatregelen zal onze 

sponsortocht dit jaar in iets andere omstandigheden plaatsvinden. De kinderen 
van het tweede, vierde en zesde leerjaar zullen deze tocht in hun eigen bubbel 

aanvatten op dinsdag, 23 maart. De andere leerjaren maken hun tocht op 

donderdag, 25 maart. Volgende week brengen de kinderen hun sponsorkaart 

mee naar huis en zij leveren die terug in op donderdag, 18 maart. De ouders 
krijgen ook een begeleidende brief met de nodige praktische informatie. Je 

stapschoenen aantrekken, zal voor velen dit jaar geen probleem vormen en ga al 

maar op zoek naar sponsors voor Christopher en zijn familie. 

Schoolraad 

In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie belangrijke info over de nieuwe 

verkiezingen van onze schoolraad. Gelieve deze zeker door te nemen! 
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Schoolbel 

Ouders die snel nog even hun kind tot aan de klas brengen als ze te laat zijn, 

ouders die hun kleuter ophalen aan de klas voor een bezoek aan de dokter,… 

in coronatijden is dit helaas allemaal niet meer mogelijk. Daarom zullen we dit 
weekend een schoolbel installeren aan de gang van de 4-jarige kleuters. We 

hopen dat deze bel enkel in uitzonderlijke situaties gebruikt moet worden. We 

verwachten al onze kleuters tijdig op school zodat de lessen niet gestoord 

moeten worden! 

Nieuws van de 4-jarigen: juf Els, juf Ils en juf Lisa 

De 4-jarige kleuters werken de volgende twee weken rond het thema 

‘Vikingen’. Als je thuis een boekje, puzzel, verkleedkleding… hebt rond dit 

thema mag je dit op maandag meegeven. Graag alles voorzien van een naam 

zodat er niets verloren gaat. 

Laat die stralende lentezon maar schijnen op al jullie 

snoetjes! 

 
Goele Berens, Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie 
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