Nieuwsbrief

Uitgave 15
10 december 2021
Basisschool

Nieuws van ons oudercomité
SAVE THE DATE - VRIJDAG 18/02/2022- QUIZ van het oudercomité, ten
voordele van onze school.
•
Ontvangst om 19u30 @ Antoontje, start quiz om 20u00.
•
Ploegen van 6 personen.
Inschrijven via mail naar: ocantoniusschool.quiz@gmail.com met de
volgende gegevens: ploegnaam + contactgegevens kapitein (tel/mail).
Deze gegevens zullen na de quiz verwijderd worden in het kader van
GDPR.
•
Deelnameprijs: €25 graag op BE46 7330 4494 0736 met als
mededeling ‘deelname quiz + ploegnaam’.
Uiteraard onder voorbehoud van de geldende maatregelen op dat moment.

Schoolrekeningen
Onze schoolrekeningen worden vooral digitaal verstuurd. We merken echter
dat deze mails soms lang ongeopend in de mailbox blijven zitten. Kunnen jullie
eens nakijken of er nog schoolrekeningen zijn achtergebleven in een verloren
mail? Soms kan het ook dat mails in de ‘spam’ terechtkomen… Alvast bedankt
om het mee op te volgen!

Werf hoek Achterstraat/Medelaar
Enige tijd geleden kreeg Emmaus een vergunning voor de nieuwbouw van PVT
De Landhuizen aan de hoek Achterstraat - Medelaar. Deze werken zijn heel
recent van start gaan, eerst met de inrichting van de bouwplaats op het
terrein zelf. De werken zullen pas eind april 2023 eindigen.
Emmaus (bouwheer), Hooyberghs bouwbedrijf (aannemer) en gemeente
Zoersel hebben gezamenlijk het plan besproken, dat voorziet in de logistieke
inrichting van de werf. Als bijlage vindt u het werfinrichtingsplan. Binnen dit
plan zijn de nodige maatregelen geformuleerd om het werftransport veilig te
laten verlopen.
Tip:
Actieve weggebruikers (fietsers) komende van de achterliggende wijken
(Zoerselhoek, Heidehoeven,…) kunnen de kruising met de werftoegang langs
de Medelaar vermijden door gebruik te maken van het fietspad langsheen de
Gestelsebaan en de fietsweg langsheen Beuk & Noot (Ter Beuken).
Indien u gedurende de werkzaamheden bepaalde zaken wil aankaarten, die
volgens u niet goed verlopen, kunt u dat per e-mail overmaken
aanmobiliteit@zoersel.be en pvtdelandhuizen@emmaus.be
(graag uw bedenking aan beide bestemmelingen doormailen).
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken we rond het thema Kerstmis. We maken het heel
gezellig met lichtjes en een versierde kerstboom. We staan stil bij het samen
zijn, verbondenheid. We luisteren naar het Kerstverhaal, oefenen ons
Nieuwjaarsbriefje, sorteren kerstballen groot en klein, bouwen een
sneeuwpop,...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week gaan wij in onze klas verder genieten van een gezellige
kerstsfeer. We knutselen, spelen spelletjes, genieten van kerstververhalen bij
onze kerstboom en spelen het kerstverhaal in onze klas. Wie ons nog kan
helpen met kleine dennenappels mag die zeker bezorgen aan de juf.
Na de vakantie starten we met het thema winter. Wie thuis handschoenen,
wanten of mutsen of.... heeft die niet meer gebruikt worden mag die zeker
bezorgen om onze verkleedkoffer winter aan te vullen.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De kleuters van de tweede kleuterklas laten hun lichtjes verder schitteren en
werken toe naar Kerstmis.
We oefenen onze nieuwjaarsbrief, knutselen een kerststukje en spelen het
kerstverhaal na in onze kerststal.
Het belooft nog een gezellige week te worden…
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
De sint maakt stilletjes plaats voor het kerstgebeuren.
De nieuwjaarsbrief veelvuldig zingen, knutselen, kerstkaarten maken…
Het wordt een drukke week.
Voor een timmerwerk kunnen wij zacht hout gebruiken, ongeveer het formaat
van een A4.

Kerstsfeer
In deze toch wel speciale tijden willen wij graag met onze kleuters een beetje
warmte en gezelligheid brengen voor de bewoners van de Dennen en de
bewoners van De Loteling.
Onze kleuters knutselden dan ook leuke kerstpotjes en kerststukjes en
gebruikten al hun tekentalent voor de mooiste kerstkaarten. Ook onze digitale
nieuwjaarswensen willen wij graag aan hen bezorgen. Iets met liefde zelf
gemaakt wegschenken om iemand blij te maken, dat is een boodschap die wij
graag willen brengen.
Volgende vrijdag vieren wij kerstfeest in onze eigen klasjes, boekentasjes zijn
niet nodig, we gaan genieten van lekkere poffertjes!

Fijn weekend voor iedereen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

