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NIEUWSBRIEF JUNI 2021                          

WANNEER WAT WIE WAAR KOST 

Dinsdag 1 
 
 

Klasfoto’s KS In de school 
 

€2 

Woensdag 2 Theater:  Thee van 
Tom 

PK 
 

In de school €7.5 

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 
Online oudercontacten 

Woensdag 16 Sprookjespad KS In het park  - 

Dinsdag 29 Kleuterreceptie K3 In de school tussen 
17.00u en 19.00u 

- 

Woensdag 30 Geen school 
Start van de grote vakantie tot en met dinsdag 31 augustus 

 

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief kregen jullie de vakantiedagen voor het komende schooljaar.  Er sloop echter nog een klein foutje in.  
De pedagogische studiedag van maart ’22 valt op 16 maart en niet op 17 maart. 
Ook werd ondertussen beslist dat vrijdag 24 december de scholen ’s middags eindigen! 

 
MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

oktober 

8 oktober  Facultatieve vakantiedag 

20 oktober  Pedagogische studiedag 

11 november  Wapenstilstand 

december 

24 december:  school tot 12.25! 

27 december  31 december 

Kerstvakantie 

januari 1 januari 7 januari  

februari 28 februari  Krokusvakantie 

maart 

1 maart 4 maart Krokusvakantie 

16 maart  Pedagogische studiedag 

april 4 april 18 april Paasvakantie 

mei 

2 mei  
Facultatieve vakantiedag n.a.v. 

Dag van de Arbeid 

20 mei  Pedagogische studiedag 
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26 mei 27 mei Hemelvaart 

juni 

6 juni  Pinkstermaandag 

30 juni  
Laatste schooldag 

School eindigt om 12.25u 

juli 1 juli 31 juli 

Zomervakantie 

augustus 1 augustus 31 augustus 

 
 

Vrijwilligerswerk voor-, middag- en nabewaking 
Voor schooljaar 21-22 is onze school nog op zoek naar ouders, grootouders, … die ons team willen versterken tijdens de voor- 
en naschoolse momenten.  Wat houdt dit in: 
 

Voorbewaking: 
Kleuters ontvangen in de voorbewaking van 7.00u tot 8.25u 
 
Middagbewaking: 
Samen met de kleuters eten in de klas van 12.25u tot 12.55u 
Speelplaatsbewaking van 12.55u tot 13.25u 
 
Nabewaking: 
Kleuters opvangen in de nabewaking van 15.45u tot 17.00u (of 18.00u) 

 
Ben je geïnteresseerd of wens je meer info, stuur dan een mailtje naar pascale.depauw@so.antwerpen.be.  

 

Herverdelen klassen einde schooljaar 
Een aantal ouders stelde ons enige tijd geleden een vraag met betrekking tot het mengen van de klasjes, zodat de kinderen niet 

gedurende 6 schooljaren (tot einde tweede leerjaar) in eenzelfde klasgroep zouden blijven zitten. De argumentatie hiervoor is 

dat we een grote school zijn met heel wat leeftijdsgenoten en het fijn is dat de kleuters ook de andere leeftijdsgenootjes 

kunnen leren kennen.  

Ook de school heeft een aantal goede argumenten voor het mengen van klasjes en nam daarom onderstaande beslissing die 

doordacht, gebaseerd op correcte criteria én in samenspraak met de klasleerkrachten, gebeurde.   

1. Einde peuterklas 

We herverdelen de kleuters niet. 

 De peuters komen doorheen het schooljaar druppelsgewijs binnen en krijgen de tijd om aan elkaar te wennen en 

een fijne band te smeden 

 De, op het einde van het schooljaar, uiteindelijke voltallige klasgroep gaat in dezelfde formatie naar de eerste 

kleuterklas 

 

2. Einde eerste kleuterklas 

We herverdelen de kleuters. 

 De kleuters vormen ondertussen (meer dan) een schooljaar eenzelfde groep  

 Leerkrachten hebben een duidelijk zicht op het totaalbeeld van elke kleuter 

 Volgens een aantal belangrijke criteria worden de klasgroepen herverdeeld om naar de tweede kleuterklas te 

gaan 

 Criteria: 

o Geslacht 

o Cultuur 

o Vriendjes en vriendinnetjes 

o De leerkracht doet ertoe 

o Cognitie 

 

3. Einde tweede kleuterklas 
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We herverdelen de kleuters niet. 

 

4. Einde derde kleuterklas 

We herverdelen de kleuters niet en laten hen in vertrouwde groep naar het eerste leerjaar gaan. 

 

Uitzondering schooljaar 20-21 

Op het einde van dit schooljaar maken we een eenmalige uitzondering en doen we een zachte mix eind tweede kleuterklas om 

het gegeven, van 6 opeenvolgende jaren in eenzelfde klasgroep te zitten, te doorbreken.  Wat bedoelen we met een zachte 

mix? 

Elke leerkracht van K2 verdeelt haar klas in twee heterogene groepen, rekening houdend met bovenstaande criteria.  In 

september starten de kleuters in  K3 met een halve eigen klasgroep en een halve nieuwe klasgroep. 

 


