
NIEUWSBRIEF
ANTON IUSSCHOOL

VRIJDAG 14 OKTOBER

BASISSCHOOL 
 DATA OM TE ONTHOUDEN 

KLUSDAG 15/10 

We kregen weinig tot geen reactie op onze oproep voor de
klusdag. Alle begrip,... weekends zijn meestal al erg druk en
ingevuld met een heleboel huishoudelijke taken. We hebben
daarom beslist deze klusdag niet te laten doorgaan. We hopen
dat jullie het volgende moment, zaterdag 13 mei, alvast in jullie
agenda blokkeren zodat we dan met een grote ploeg aan de slag
kunnen gaan voor onze kinderen. 
 

OUDERCONTACTEN 

Via de boekentas van jullie kinderen kregen jullie de brieven mee
voor de eerste oudercontacten. Jullie mogen een keuze maken
uit de momenten die de leerkracht aangeeft op de brief.
Wanneer u meerdere momenten kan aanduiden, is het
gemakkelijker voor de klasleerkrachten om de verdeling te
maken.
U kan zelf noteren op de brief of u dit overleg graag fysiek of
digitaal wil laten doorgaan. 



UIT IN ZOERSEL MET JE GEZIN 

zaterdag 15 oktober: Heksenwandeling door Krea
nog tot 20 oktober: tentoonstelling Retteketet Letterpret in de bibliotheek van Zoersel
zaterdag 22 oktober: bloemstukje thema herfst door studio DNA (6 tot 12 jaar)
vanaf zaterdag 22 oktober, en nog tot 13 november: lichtjeswandeling, griezelwandeling met
zaklamp door KWB Sint-Antonius
zondag 23 oktober: tweedehandsbeurs baby en kinderkleding en speelgoed door vriendenkring
gemeentepersoneel Zoersel
maandag 24 oktober (inschrijven tot 17 oktober): vormingsavond ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
door Gezinsbond Zoersel en Huis van het Kind
zaterdag 29 oktober: halloween puzzelkampioenschap voor gezinnen en groepen door Gezinsbond
Zoersel
van woensdag 2 november tot vrijdag 4 november: inclusie paardenkamp door Equi-Librium (6 tot
12 jaar)
van woensdag 2 november tot vrijdag 4 november: yoga-crea herfstkamp door De magische
zonnebloem (3 tot 9 jaar)
donderdag 3 november: spelen en goochelen met cijfers door Wijser (8 tot 14 jaar)
vrijdag 4 november: knutselen van een ratelslang door Wijser (6 tot 12 jaar)
vrijdag 4 november: filosofeercafeetje door Wijser (9 tot 14 jaar)
zaterdag 12 en zondag 13 november: legoblokjesfestival door KWB Sint-Antonius
vanaf woensdag 16 november (inschrijven tot 9 november): leesjury leesgroep 1 door bibliotheek
Zoersel (3de kleuterklas- 1ste leerjaar)
vrijdag 18 november: Voorleesnacht door bibliotheek Zoersel (kleuters en lagere school)
zondag 20 november: tweedehandsbeurs voor kinderspullen door Gezinsbond Halle-Sint-Antonius
zondag 27 november: Sinterklaasstoet en Sinterklaasfeest door Krea
nog tot woensdag 30 november: stuur je verhaal in voor de schrijfwedstrijd Junior Journalist door
Davidsfonds Zoersel i.s.m. bibliotheek Zoersel (5de en 6de leerjaar)
vanaf maandag 5 december: winterse verhalenwandeling en kerststal door Den Overkant
vanaf dinsdag 6 december: kindermindfulness door Centrum InSana (9 tot 12 jaar)
zaterdag 17 december: vogelvoedertaartjes maken door Natuurpunt Voorkempen (6 tot 13 jaar)
zondag 18 december: Kerstrun met verlichte tractoren door Landelijke Gilde Zoersel
Nog steeds op zoek naar een leuke sport of lessenreeks? Check de Uit-kalender voor danskriebels
(door Danco Movado) , judo (door Fudoshin), creatieve kinderyoga (door de magische zonnebloem)
en meer.

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:

Meer weten over al deze leuke activiteiten? Check onze UIT-in-Zoersel-kalender:
https://www.zoersel.be/uit-in-zoersel.
door: gemeente & ocmw Zoersel, afdeling vrije tijd, vrijetijd@zoersel.be of 03 298 0 904.

NIEUWS VAN KINDEROPVANG FERM

Volgende week dinsdag 18/10 zullen wij verhuizen naar de
containerunits die op het grasplein voor onze opvang staan. Op
die manier kunnen de nodige werken aan ons gebouw
plaatsvinden. Die dag zullen wij enkel voorschoolse opvang
bieden en zijn we naschools gesloten zodat we alles kunnen
verhuizen om woensdag 19/10 alle kinderen te verwelkomen in
onze nieuwe, tijdelijke opvang.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zoersel.be%2Fuit-in-zoersel&data=04%7C01%7Cjoke.vandevel%40zoersel.be%7Cddcdbc3c915f4e35cc8f08da0664270f%7Cbd8268e9de2848869ecec41f44eb1b62%7C0%7C0%7C637829324481374521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UyCHK0wFEzD4PQ3sa9aKlHKOwiCUtnyyTME%2F2eTDZJE%3D&reserved=0
mailto:vrijetijd@zoersel.be


LAGERE SCHOOL 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op woensdag 19 oktober komt onze schoolfotograaf
langs op school om al onze kleuters en lagere
schoolkinderen individueel in beeld te brengen.
Uiteraard worden er ook familiefoto's genomen.
Kinderen jonger dan 2,5 jaar die nog niet naar school
gaan, mogen ook mee op de familiefoto. Zij zijn vanaf
8.15u welkom in de kleuterschool. 

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING  
Vrijdag 21 oktober vieren we de
dag van de jeugdbeweging.
Uiteraard mag iedereen die dag
het uniform van zijn of haar
jeugdbeweging met héél véél trots
dragen! 

HALLOWEENLANTAARNTJES
Meester Johan verzamelt glazen yoghurtpotjes voor de
knutselles. Je mag ze afgeven op het secretariaat.



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

GENIET VAN DE HERFST IN AL ZIJN PRACHT! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij rond het thema herfst. Je mag blaadjes en
herfstvruchten meebrengen om in onze klas mee aan de slag te gaan. Op
vrijdag gaan we net voor de middag een kleine herfstwandeling in de
schoolomgeving maken. Bij regenweer mag je aangepast schoeisel aandoen.
Verder gaan we met herfstvruchten rollen door verf, gaan we spinnetjes
pootjes geven adhv een spelletje, ...

3-jarigen
Onze kleuters hebben genoten van de kaboutertocht in Kasterlee.
Een hele dikke merci aan al onze helpers!
Volgende week werken we rond de dieren in het herfstbos. Wie graag een
bezoekje brengt met een konijn is zeker welkom.
Jullie mogen nog steeds takken en herfstblaadjes meebrengen naar de klas.

4-jarigen
Volgende week werken we rond sociale vaardigheden. We verdiepen en
begeleiden deze week nog meer het vrij spel en het samenspel. 

5-jarigen 
Daan en Botje blijven nog even bij ons. Ze leren ons veel over de dinowereld.
Wij leren Daan dat eerlijk zijn beter is dan liegen. We reiken hem oplossingen
aan bij bepaalde problemen.

KLEUTERSCHOOL 


