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Nieuwsbrief
Data om te onthouden
woensdag 4 mei

donderdag 5 mei

vrijdag 6 mei

3-jarigen

mamadag

4de lj

voetgangersexamen

2,5-jarigen

Den Achtersten Dries

6de

lj

fietscontrole

3de

graad

Verkeer ‘dode hoek’

3de leerjaar

Speelboerderij Pierewiet

6B

Zoerselbos

Antoon speelt graag groener!
De klusdag was een groot succes! Onder een stralende zon gingen heel wat
ouders en leerkrachten aan het werk en konden we veel dingen realiseren.
Tussendoor werden we verwend met allerlei lekkers…
Een GROTE dankjewel aan alle helpers! Dankzij jullie spelen en werken de
kinderen van de Antoniusschool en Antoontje weer wat groener en leuker!
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Inschrijven voor gemeentelijke speelpleinwerking
Op ontdekking gaan, spelen om te spelen, gieren van het lachen, ravotten heel
de dag … en ’s avonds moe maar voldaan in de zetel ploffen. Dat is wat uw
kind(eren) mag/mogen verwachten op de gemeentelijke speelpleinwerking deze
zomer, die plaatsvindt van 6 juli tot 24 augustus in basisscholen Pierenbos en
de Kiekeboes. Met thema’s zoals Sjakie en de chocoladefabriek, labo van de
verstrooide professor, de smurfen … belooft het een vrolijke zomer te worden.
Vooraleer uw kind kan komen meespelen, moet u wel nog een aantal zaken in
orde brengen.
- Zo schrijft u uw zoon of dochter vooraf – per dag – in voor het speelplein
via https://webshop.zoersel.be. Vergeet daarbij niet aan te geven of u gebruik
wil maken van het busvervoer van en naar de voor- of nabewaking bij Ferm
Kinderopvang vzw.
- Wenst u beroep te doen op die (betalende) opvang voor of na de
speelpleinwerking, zorg er dan voor dat uw kind klant is bij Ferm Kinderopvang.
U kunt hiervoor een afspraak maken met Ferm
via bko.zoersel@samenferm.be of 03 420 08 44.
- Vul tot slot, per kind en aub vóór 1 juli, een medische fiche in
via https://www.zoersel.be/node/12886.
Deze, en nog meer uitgebreide info vindt u op https://www.zoersel.be/vrijetijd/sport-en-spel/speelpleinwerking-0.
Hebt u nog vragen? Neem dan zeker contact op met de dienst jeugd
via jeugd@zoersel.be of 03 2980 9 06.

Vlaamse kermis 2022
Zondag 22 mei 2022 wordt onze kleuterschool Antoontje en het SintTeunisplein omgetoverd in een heuse kermis. Die dag tonen onze leerlingen
hun coolste dansmoves, kan je gezellig iets drinken of knabbelen bij een
babbel, amuseren de kinderen zich op springkastelen en in spelletjeskramen,
ben je altijd winnaar in onze tombola,… kortom een echte FEESTdag!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook een knutselwedstrijd. De brief
hiervoor vindt u in bijlage.
Om goed vooraf je agenda te kunnen plannen geven we hieronder al de
volgorde van de optredens mee:
13.30u
6de leerjaar en 1ste leerjaar
14.15u
2de leerjaar en 2,5-jarigen
15.00u
5de leerjaar en 5-jarigen
15.45u
3de leerjaar en 4-jarigen
16.30u
4de leerjaar en 5-jarigen
De kinderen worden steeds een kwartier vooraf op school verwacht.

Kijkdag 1ste leerjaar
Vanaf september maken onze oudste kleuters de overstap naar de ‘grote’
school aan de Handelslei. Voor de kinderen, maar ook voor de ouders is dit een
hele belevenis. Daarom nodigen we alle kleuters en ouders van onze 5-jarigen
uit op woensdag 1 juni om 10.00u om een kijkje te komen nemen in de klasjes
van het 1ste leerjaar. Noteer dit alvast in je agenda!
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Zoersel laat het gras groeien… U ook?
Op vrijdag 22 april werd onder heel wat mediabelangstelling de campagne Bye
Bye Gazon Voorkempen afgetrapt. Hiermee engageert Zoersel zich opnieuw voor
meer biodiversiteit in de gemeente. Om dit engagement kracht bij te zetten,
ondertekenden 6 gemeenten samen het Bye Bye Gazon-charter : Malle, Brecht,
Schilde, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Dit was meteen de aftrap van een
veelzijdige campagne met één duidelijke boodschap: laat het gras (en de
bloemen, bomen en struiken) maar groeien!
Ook wij zetten opnieuw mee onze schouders onder dit initiatief en laten dit
onderwerp aan bod komen in al onze lagere schoolklassen. Concreet betekent dit
dat elke klas, na het bekijken van de kortfilmpjes van Dieter Coppens tijdens de
les, 1 vierkante meter grasveld claimt op het schoolterrein (of in de nabije
omgeving van de school). Ze zetten die vierkante meter af met vier stokjes en
markeren hem met een zelfgemaakte wimpel. Vervolgens voeren ze dit in op de
online teller die de hoeveelheid verruigde vierkante meters voor heel onze
gemeente bijhoudt.
Uw zoon of dochter (gezinsoudsten) krijgt ook een raamposter mee naar huis om
ook u aan te zetten deel te nemen in uw eigen tuin en dus minstens 1 vierkante
meter gras niet meer af te rijden. Een QR-code op de affiche leidt u naar de
website van de campagne met daarop alle nodige info:
https://byebyegazon.be/voorkempen/ Daar vind je ook de teller terug, net als een
aantal filmpjes van Dieter Coppens, die u heel wat tips geeft om uw strakke gazon
vaarwel te zeggen.
Dus: minder maaien, meer tijd voor een zomers aperitief en er vliegt al eens een
vlinder voorbij: win-win!

Quiz oudercomité
Als er één ding is dat we meenemen uit de coronacrisis dan is het dat we
flexibel moeten zijn. Geen afstel deze keer maar wel een andere locatie.
De quiz van het oudercomité gaat door in de refter van de lagere school en dus
niet in de kleuterschool.
Concreet: alle deelnemende ploegen worden verwacht ten laatste om 19h30 in
de refter van de lagere school.
Vergeet zeker en vast niet om een parasol te voorzien voor deze lente-editie.
Eentje per ploeg volstaat. Voor de late beslissers: inschrijven kan nog tot en
met zondag 1 mei via ocantoniusschool.quiz@gmail.com.

Lagere school

Verkeersweken
Deze en volgende week worden er in onze school heel wat verkeerslesjes
gegeven. Zo worden in verschillende leerjaren de voetgangers- en fietsexamens
afgenomen. Voor dit laatste fietsexamen, op dinsdag 10 mei zijn we nog op zoek
naar ouders die willen helpen tijdens de afname. Graag een seintje via
mathias.verhoeven@antoniusschool.be.
Alvast bedankt aan de verkeersouders die hiervoor tijd willen vrij maken.
De leerlingen van de 2 de graad oefenen hun fietsvaardigheden in. Wie brengt
wanneer zijn fiets mee?
Maandag 2 mei: 3b
Dinsdag 3 mei: 3a
Woensdag 4 mei: 4a en 4b
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa, juf Pauline en juf Katrien
Deze week werd de wereld van de baby door de kleuters van 2K1 en 2K2
grondig verkend. Volgende week werken we rond het thema ‘Mama’. Er komen
mama’s op bezoek in de klas, we maken een cadeautje voor Moederdag en
verkleden ons als mama in de klas.
Op donderdag 5 mei brengen we met het gemeentebusje een bezoek aan de
boerderij van Den Achtersten Dries in Zoersel!
Mama’s die graag in de klas iets komen doen met de kleuters, mogen nog
contact opnemen met juf Lisa of juf Pauline. Alvast hartelijk bedankt aan de
mama's die al een voorstel deden.
De kleuters mogen ook een foto van mama meebrengen naar de klas.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Deze week konden onze kleuters zich volledig uitleven in het bakkersthema.
Ook de workshop brood bakken bij bakker Guy was weer een groot succes.
De sandwichbroodjes in allerlei gekke vormen waren superlekker!!! Onze
foptaart had succes en op vrijdag maakten we onze eigen fruittaartjes.
Volgende week is het onze mamaweek. Op woensdag nodigen wij al onze
mama's uit voor een leuke verwendag vol toffe verrassingen en ondertussen
wordt er ook hard gewerkt aan een mooi cadeau om onze mama's eens echt in
de bloemetjes te zetten!!
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Volgende week starten we ons thema indianen. Maandag starten we met het
indianenkleed. Hiervoor hebben we een grote witte t-shirt nodig. (Volwassen
Kunnen
het maken?
Nou mag
en jeof!
maat) Heb je thuis nog
gekleurde wij
wol of felgekleurde
stofjes liggen,
dit
meebrengen naar de klas. Of heb je andere leuke materialen in het thema, is
dit zeker welkom. Alles graag voorzien van naam.

Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij zijn volgende week vooral bezig met iets moois te maken voor onze
mama’s. Tussendoor scherpen we onze basisvaardigheden aan.

Aan al onze vormelingen, een fijne feestdag morgen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans – Directie

