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HOOG BEZOEK 

Op woensdag 30 november brengen Koning Filip en
Koningin Mathilde een bezoek aan de provincie
Antwerpen, met niet ‘de eerste de beste’
eindbestemming. Hun laatste halte is namelijk ons
administratief centrum (Handelslei 167). 
Het vorstenpaar arriveert er op de parking om 12.40 uur.
Daar nemen ze een half uur de tijd om de aanwezigen te
begroeten. We nodigen jullie dan ook graag van harte uit
om hen een warm welkom te geven.

Meer informatie hierover vinden jullie terug op onze
website via www.zoersel.be/koninklijk-bezoek.

VEILIG IN HET VERKEER 

De laatste weken zien we in de buurt van onze
kleuterschool steeds meer onveilige verkeerssituaties
opduiken. Er wordt vaak op het voetpad of het zebrapad
geparkeerd, waardoor onze kinderen zelf geen gebruik
meer kunnen maken van dit voetpad of zebrapad. Ze zijn
genoodzaakt over de rijbaan te stappen. Ook aan de
afsluiting van onze schoolstraat worden auto's gezet die
de doorgang voor fietsers en voetgangers bemoeilijken.
Kunnen we hier met z'n allen nog eens extra op toezien?
De auto iets verder parkeren is dikwijls niet alleen
veiliger, maar ook gezonder. Het zorgt voor meer
beweging in de frisse buitenlucht! 

http://www.zoersel.be/koninklijk-bezoek


UIT IN ZOERSEL 

nieuw op zaterdag: initiatie doelschieten handboog door Sint-Huybrechtsgilde (vanaf 10 jaar)
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 ‘Dag Aarde’ en kerststal door Den
Overkant
vanaf dinsdag 6 december: kindermindfulness door Centrum InSana (9 tot 12 jaar)
zaterdag 10 en zondag 11 december: cadeau en kerstmarkt door gemeente & ocmw Zoersel en
PVT De Landhuizen
zaterdag 17 december: vogelvoedertaartjes maken door Natuurpunt Voorkempen (6 tot 13 jaar)
vanaf zaterdag 17 december: nieuw Kerstspel op Einhoven ‘de Vermiste Geit’ door Toerisme
Zoersel
zondag 18 december: Kerstrun met verlichte tractoren door Landelijke Gilde Zoersel
zondag 18 december: tractorbar, kraampjes tractorrun door basisschool de Kiekeboes
vanaf maandag 19 december: kerststal Sint-Martinuskerk door parochie Sint-Martinus Halle
vanaf maandag 19 december: creagym door danco movado (6 tot 12 jaar)
woensdag 21 december (inschrijven voor 12 december): Kerstknutselen voor kinderen door
gezinsbond Zoersel
vanaf woensdag 21 december: kleuterdans en jazzdans voor kinderen door danco movado 
vanaf maandag 26 december: kerststal en kerstcafetaria door ’t Pensioentje campus AZ-
Voorkempen – PC Bethaniën
maandag 26 december: Kerstwandeling en pannenkoeken voor het gezin door Landelijke Gilde
Zoersel
dinsdag 27 december (inschrijven voor 26 december): knutselen van een kerstbal met licht door
Wijser (9 tot 14 jaar)
dinsdag 27 december (inschrijven voor 6 december): duo-workshop nieuwjaarscadeaus voor peter
en meter door studio DNA 
van woensdag 28 tot vrijdag 30 december: inclusie paardenkamp door Equi-Librium (6 tot 12 jaar)
woensdag 28 december: naaidag kerstdecoratie juniors door KWB Sint-Antonius (vanaf 8 jaar)
woensdag 28 december (inschrijven tot 19 december): nieuwjaarszak maken door gezinsbond
Zoersel
woensdag 28 december (inschrijven tot 27 december): lekkers voor de vogeltjes maken door
Wijser (6 tot 12 jaar)
donderdag 29 december (inschrijven tot 28 december): gezelschapsspelletjes door Wijser (5 tot 10
jaar)
vrijdag 30 december: oliebollentocht door Natuurvrienden Zoersel
vrijdag 30 december (inschrijven tot 29 december): gezelschapsspelletjes door Wijser (8 tot 14
jaar)
vrijdag 30 december: Driekoningentocht door Natuurvrienden Zoersel
zaterdag 31 december: Nieuwjaar zingen met o.a. wedstrijd door KWB Sint-Antonius (wedstrijd
voor kinderen tot 12 jaar)
dinsdag 3 januari: tiener paardenkamp door Equi-Librium (van 10 tot 16 jaar)
dinsdag 3 januari (inschrijven tot 2 januari): vriendschapsbandjes knopen door Wijser (van 9 tot 14
jaar)
woensdag 4 januari: kookdag juniors door KWB Sint-Antonius
donderdag 5 januari (inschrijven tot 4 januari): escapespel door Wijser (5 tot 10 jaar)
vrijdag 6 januari (inschrijven tot 5 januari) escapespel door Wijser (8 tot 14 jaar)
vrijdag 3 februari: inschrijven als verkoper voor tweedehandsbeurs voor baby-, kinder- en
tienerkledij en spullen van de vriendenkring
van vrijdag 3 februari tot zondag 5 februari: Zoersel kermis met o.a. kindernamiddag door
Zoerselkermis
zondag 19 februari: tweedehandsbeurs voor baby-, kinder- en tienerkledij en spullen van de
vriendenkring gemeentepersoneel Zoersel
dinsdag 21 februari (inschrijven tot 1 februari): duo workshop lentejuwelen maken door studio DNA.
(duo volwassene en kind(eren) vanaf 8 jaar)
nog steeds op zoek naar een lessenreeks? Check de Uit-kalender voor danskriebels (door Danco
Movado), judo (door Fudoshin), creatieve kinderyoga (door de magische zonnebloem), creatieve
therapie (studio DNA) en meer.
elke eerste woensdag en derde zaterdag van de maand: bezoek het diamantmuseum

 Deze winter is er opnieuw een gevulde activiteitenkalender, ook in onze gemeente! Daarom zetten we
af en toe graag toffe gezinsactiviteiten uit onze lokale UIT-kalender in de kijker:

Meer weten over al deze en andere 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.

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 
BELONING KOEKIEMONSTER 

Ons koekiemonster heeft voor al die geweldige verkopers
van de koekjespakketten nog een beloning voorzien.
Volgende week is het een gekke week op school!
Maandag mogen jullie je gekste sokken aantrekken en
die aan iedereen tonen op school.
Dinsdag is het pyjamadag. Trek je lekkere warme onesie
of flanellen pyjama aan om de lessen te volgen in de klas.
Op vrijdag mag je met een vrolijk of gek kapsel naar
school komen...
Al deze gekkigheden zijn uiteraard niet verplicht...

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Benny, Nele en Samira kwamen deze week langs om het
nieuwe actiepunt voor te stellen: Samen delen, samen spelen.
Ze kwamen voor enkele problemen te staan. Ze wilden
fietsen maar er waren maar twee fietsen vrij. Om de beurt
werd het voor iedereen leuk.
En we zagen hoe ze een spelidee met twee aanpasten zodat
ze het met drie konden spelen. Benieuwd of onze kleuters dit
ook gaan kunnen.
We gaan proberen de tweede gouden ster binnen te halen!

KLEUTERSCHOOL 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

MAAK TIJD VOOR ONTSPANNING DIT WEEKEND!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken we nog verder rond het thema sinterklaas. We kijken naar
een toneel van sint en piet en gaan nadien meespelen. We gaan experimenteren met
speculaasverf, gooien pakjes door de schoorsteen, werken samen aan een mooie
puzzel van piet.

3-jarigen
Nu we alles weten over schoenen... gaan we echt voor het sinterklaasgebeuren.
Verkleden, dramatiseren, muziek maken, dansen, spelen in onze speelgoedwinkel,...
We knutselen ook onze eigen mijter. 

4-jarigen
We werken volgende week nog verder rond de sint. Heb je thuis nog
speelgoedfolders of restjes inpakpapier liggen?  Dan mag je die zeker meebrengen. 

5-jarigen 
Sint en piet, het leeft bij onze kleuters!
We spelen op het trapjesdak en in de stoomboot een rollenspel.
Allerlei spelletjes en activiteiten rond de letters S en P komen aan bod.
Wie thuis nog speelgoedboekjes heeft, mag die meebrengen.

Onze voorraad papieren zakdoekjes raakt op. Kunnen jullie deze aanvullen
alstublieft?

Dinsdag 29 november zijn we uitgenodigd door de gemeente om naar de voorstelling
IK&IK te gaan kijken. We vertrekken tijdens de middag. Kunnen alle kleuters deze
dag op school blijven eten? 


