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Laatste schooldag
De school start zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen zoals
gewoonlijk om 8.40u. In beide vestigingsplaatsen worden er nog klassikale
activiteiten voorzien tot 10.30u.
In de kleuterschool kunnen de kinderen vanaf 10.30u afgehaald worden. Er is
opvang voorzien tot 12.00u.
In de lagere school organiseren we om 10.30u rijen zoals na een gewone
schooldag. Uiteraard verlaten alleen die kinderen de school die hiervoor vooraf
toestemming hebben gekregen van hun ouders. Ze kunnen dan zelfstandig
naar huis gaan of worden aan het Sint-Teunisplein of de Achterstraat
afgehaald. Voor de andere kinderen voorziet de school nog opvang op de kleine
speelplaats tot 12 uur. Om 12 uur organiseert de school dan voor de tweede
maal rijen zoals na een gewone schooldag voor alle kinderen die nog op school
zijn.

Infomomenten
Er sloop een foutje in onze data voor de infomomenten van volgend schooljaar.
De info-avond van het 3de leerjaar gaat door op donderdag 9 september.
Nog even een juist overzichtje:
2K

3K

4K

5K

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Do

Di

Di

Wo

Ma

Wo

Do

Do

Ma

Do

26/8

7/9

14/9

15/9

6/9

8/9

9/9

16/9

13/9

2/9

Dag juf Goele!
Het voorbije schooljaar moesten we juf Goele missen in ons directieteam. Ze
moest na een zware ziekte nog een heleboel nabehandelingen ondergaan.
Intussen stelt ze het veel beter. Daar zijn we heel blij om!
Goele combineerde haar directiefunctie in de Antoniusschool met een job in de
lerarenopleiding in Hasselt. Door haar ziekte is ze genoodzaakt om een keuze
te maken. Ze heeft dan ook beslist om de komende jaren haar functie in ons
directieteam los te laten en zich volop te focussen op haar taak in Hasselt.
We hebben alle begrip voor deze beslissing, maar gaan haar wel erg missen!
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Nieuws van de gemeente Zoersel
Op 10 april lanceerden we in Zoersel de campagne Bye Bye Grass en riepen we
op om uw gras te laten groeien en dus luier te zijn in uw tuin. En wat deden
jullie dat goed! De campagne kende een ongezien succes in onze gemeente. En
dat is allemaal te danken aan de leerlingen van onze school en natuurlijk jullie,
de ouders. Samen met u lieten we in Zoersel al meer dan 53.000
vierkante meter gazon verruigen. Een echte topprestatie!
Hoeveel?
U leest het goed. Onze bijenvriendelijke teller geeft aan dat er al 53.004
vierkante meter gazon verruigd is in onze gemeente. Vergelijk het
met acht keer de oppervlakte van een voetbalveld. En het belangrijkste
van al – waar we het allemaal voor doen… U gaf al meer dan 5.300.300 bijen
en vlinders een nieuwe thuis. Een hele prestatie.
Bijenvriendelijke teller?
Kent u onze teller nog niet of bent u vergeten uw vierkante meters in te geven
op de teller? Geen probleem! Dit kunt u gewoon blijven doen.
Hebt u trouwens de ludieke filmpjes van Dieter Coppens al gezien? Hij geeft in
vijf filmpjes informatie en tips om uw gazon bijenvriendelijk te maken. De
bijenteller én de filmpjes vindt u terug via deze link.
Een dikke dankuwel aan jullie allemaal! En vergeet niet: gewoon blijven
volhouden. Jaar na jaar. En meer en meer.
Gemeente&OCMW Zoersel

Lagere school

Dinsdag 29 juni
Heel wat leuke uitstappen werden dit schooljaar afgelast wegens corona. Onze
kinderen hebben echt heel wat moeten missen. Om de pijn een klein beetje te
verzachten, plannen we nog een speciaal uitje op dinsdag 29 juni met de ganse
lagere school. Die ochtend vertrekken 6 bussen vanuit Sint-Antonius naar de
Lilse Bergen om er een hele dag te ravotten en te spelen. Kom dus zeker tijdig
naar school! Wat nemen we mee?
•
Picknick voor ’s middags
•
Fruit en/of koek als tussendoortje
•
Voldoende drank
•
Zwemzak met badpak, bikini of zwembroek en een handdoek
•
Zonnecrème
•
Waardevolle voorwerpen en zakgeld laten we thuis
Iedereen mag uiteraard meeduimen voor prachtig weer!

Kleuterschool

Info voor de kleuters van juf Tin en juf Tine
Bij droog weer gaan wij maandag spelen in het Vrieselhof. We zullen daar dan
picknicken.
Dinsdag vieren we de jarigen van de vakantie met een pyjamafuif. De kleuters
mogen dan om 18 uur in pyjama terug naar school komen. We sluiten af om
19.30 uur.

Een fijn weekend voor ieder van ons!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie
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