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Vlaamse kermis 2022
Het ziet er naar uit dat we dit jaar terug op de ‘gewone’ manier kunnen feesten
op onze Vlaamse kermis. Zondag 22 mei 2022 kunnen jullie genieten van de
gezellige sfeer, de optredens van de kinderen, heerlijke drankjes en hapjes,…
Noteer dus zeker die datum in jullie agenda.
Elk jaar organiseren we ook een tombola met prachtige prijzen. Ken je nog
iemand in je kennissenkring of familie die onze school wil steunen met een
klein of iets groter geschenk, dan mag je dit altijd doorgeven via
gineke.vanelsen@antoniusschool.be. Wij nemen graag met hen contact op.
We zoeken voor zaterdagavond nog een bestelwagen of lichte vrachtwagen met
elektrische laadklep om stoelen en tafels te vervoeren van de gemeentelijke
basisschool Beuk en Noot naar onze school. Is er iemand die ons daarbij zou
kunnen helpen?

Lekkerbekken
De Lekkerbekkenactie van het oudercomité is een groot succes. Morgen,
zaterdag 26/3, wordt al het lekkers verdeeld met de hulp van de vele
vrijwilligers en leerkrachten die de Antoniusschool een warm hart toedragen.
Vergeet niet om uw bestelling af te halen, als je voor afhaling hebt
gekozen. Het afhalen gebeurt tussen 9u en 12u in de kleuterschool.
Wie koos voor levering krijgt ook tussen 9u en 12u zijn bestelling aan de deur.
Een hele grote dankuwel aan iedereen voor de bestellingen, en smakelijk!
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Uit in Zoersel met je gezin
In onze gemeente (ook in je eigen buurt) zijn er heel wat leuke activiteiten
voor gezinnen en kinderen. Daarom zetten we af en toe graag toffe
gezinsactiviteiten uit onze lokale UIT-kalender in de kijker:
- Op de website van de gemeente vind je allerlei toffe kampen tijdens de
schoolvakanties (3 tot 16 jaar):https://www.zoersel.be/formulieren/sport-enjeugdkampen-tijdens-vakanties
- 22 maart (en andere data): Music in me - muziekworkshop voor jongeren met
autisme (vanaf 16 jaar)
- 26 maart: nacht van de steenuil met steenuilwandeling (alle leeftijden)
- 3 april: natuurwandeling in het Zoerselbos (alle leeftijden)
- 3 april: workshop expeditie filosofie: vriendschap, wat is dat? (7 tot 10 jaar)
- 4 tot 6 april: inclusie paardenkamp (6 tot 12 jaar)
- 4 tot 8 april: kamp - omnisport kids teamspirit (7 tot 12 jaar)
- 5 tot 7 april: voetbalstage (5 tot 14 jaar)
- 10 april: culinaire lekkernijen rally per fiets, te voet, te paard of met de koets
(alle leeftijden)
- 11 tot 15 april: kamp - tennis, crea, omnisport (3 tot 16 jaar)
- 11 april : magneetlabyrint maken en oplossen (5 tot 10 jaar - inschrijven
t.e.m. 8 april)
- 12 april : creatief met papier, filigraan-creaties (8 tot 14 jaar - inschrijven
t.e.m. 8 april)
- 14 april: tienersportdag ‘surf, sup en trophy’ (11 tot 16 jaar - inschrijven kan
nog tot 28 maart!)
- 14 april : knutselen van een draaiende zonnebloem (9 tot 14 jaar –
inschrijven t.e.m. 8 april)
- 16 april: Omdat de gemeentelijke kerstmarkt door corona al twee keer niet
kon doorgaan, wordt er dit jaar een Paasmarkt (met paasontbijt en
kinderanimatie!) georganiseerd. Snuister langs de kraampjes en geniet van de
muzikale optredens. (alle leeftijden)
- 18 april: De paasvos deelt paaseieren uit! (alle leeftijden)
- 20 april: Buitenspeeldag Jeugdraad Zoersel (lagere schoolleeftijd)
- 20 april: Buitenspeeldag Gezinsbond (kleuter en lagere schoolleeftijd)
- 23 april: plantenruil in samentuin de Veldstraat (alle leeftijden)
Meer weten over al deze leuke activiteiten? Check onze UIT-in-Zoerselkalender: https://www.zoersel.be/uit-in-zoersel.
Door: gemeente & ocmw Zoersel, afdeling vrije tijd,vrijetijd@zoersel.be
of 03 298 0 904.

Lagere school

De school opent om 8.15u
We vinden het heel fijn dat kinderen graag naar school komen. We zien ze ook
graag samen spelen en voetballen op de speelplaats. Maar ’s morgens is er pas
vanaf 8.15u bewaking op onze speelplaatsen… De laatste tijd komen er heel
wat kinderen vroeger en vroeger. Ze staan te wachten voor de poort of spelen
zonder toezicht op de speelplaats. Letten we er samen nog eens op dat we niet
te vroeg vertrekken thuis? Moet je toch al vroeger naar school, dan ben je
tussen 7.30u en 8.15u welkom in de voorbewaking in de kleuterschool.
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Kleuterschool

Instapklas na de paasvakantie
Na de paasvakantie wordt 2K2, het tweede instapklasje opgestart. Van
maandag tot en met donderdag zijn onze nieuwe vriendjes in goede handen
van juf Pauline. Op vrijdag staat juf Katrien in de klas . Woensdag volgt er al
een eerste kennismaking op onze Doemeedag!

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij nog even verder rond het thema Lente + Pasen. Op
maandag gaan wij op sponsortocht in de omgeving van de school. We gaan
zaadjes zaaien, stempelen een nest, gaan ons tuintje vullen adhv opdrachten,
...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week starten we met ons thema Pasen. We sorteren eieren, spelen
een kleurenspel en telspel, schilderen eieren en maken een leuke paaskaart,
zoeken eitjes in onze klas, verkleden ons als paashaas,…Het wordt weer
gezellig! Voor een leuke paasmobiel mag je nog steeds een stevige stok uit het
bos meebrengen van ongeveer 30cm.
Volgende week donderdag gaan we op sponsortocht, iedere klas een eigen
aangepaste tocht. Sponsorkaart graag ten laatste woensdag binnenbrengen bij
de juf.
Na de vakantie werken we verder rond het thema lente en zaaien.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week werken we verder aan de thema’s lente en Pasen.
Dinsdag gaan we op sponsortocht. Gelieve die dag stevige schoenen te
voorzien.
Op vrijdag sluiten we het thema samen met de 5-jarige kleuters af met een
paasspel.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week werken wij rond pasen.
Vooral iets aardigs doen voor anderen staat centraal.
Dinsdag gaan we op sponsortocht. We hebben dan graag alle sponsorkaarten
binnen.
Woensdag brengen we een bezoek aan de bewoners van Ter Dorpe.
We animeren hen met een dansje en enkele liedjes.

Geniet van de heerlijke wafeltjes en lekkere taarten!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

