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MEERTALIGE 

AANSPREEK-

PERSONEN 
 

We sloegen de handen met onze 

meertalige ouders en collega’s in elkaar 

en kwamen tot een groep van 16 

personen die zowel het Nederlands als 

een andere taal machtig zijn.  Deze 

personen mag je steeds aanspreken als 

iets onduidelijk is (een 

smartschoolbericht, een nieuwsbrief, 

een invulbriefje,…).  

 

We beseffen dat de ouders die hier 

nood aan hebben, ook deze 

communicatie niet begrijpen.  

We willen dus aan de lezers van dit 

bericht vragen om het bestaan van deze 

aanspreekpersonen mee bekend te 

maken bij alle ouders.  

Er zijn heel wat talen vertegenwoordigd, 

zo hebben we aanspreekpunten voor 

Frans, Engels, Spaans, Duits, Russisch, 

Arabisch, Berbers, Servisch, Kroatisch, 

Pools, Italiaans, Pakistaans,…  

 

Je kan hun foto’s en namen terug vinden 

op de website en aan de schoolpoort.   

 

 

  

 AANGEPAST 

ZWEMBELEID 
 

In het verleden ging de 3de kleuterklas 

regelmatig zwemmen in zwembad 

Groenenhoek en gingen alle klassen 

van de lagere school 2-wekelijks 

zwemmen in zwembad Arena. 

Hiermee waren we duidelijk heel wat 

sportiever dan andere basisscholen. 

Daar het Arena zwembad nu definitief 

zijn deuren sluit, moesten we als 

lagere school op zoek naar 

alternatieven (voor de 3de kleuterklas 

verandert er niets).  Het werd al gauw 

duidelijk dat we niet terecht kunnen 

in een zwembad op wandelafstand. In 

overleg met de oudervereniging en tal 

van andere partners werden 

verschillende pistes onderzocht. Als 

milieubewuste school wilden we 

busvervoer vermijden. Jammer 

genoeg is ons dit niet gelukt. 

Wanneer we alles in de weegschaal 

legden (kosten, onderhoud,  
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

haalbaarheid, begeleiding etc.) kwamen 

we tot de conclusie dat we alsnog 

beroep moesten doen op busvervoer. 

Dit alles maakt dat we voortaan nog 

steeds 2-wekelijks gaan zwemmen, met 

de bus weliswaar, in het gloednieuwe 

Sportoase Groot Schijn, zij het van L1 

tot en met L4. De 5de en de 6de klas 

gaan slechts enkele keren per jaar 

zwemmen. We trachten door 

intensieve begeleiding en kleinere 

groepen de leerlijn rond zwemmen af 

te ronden tegen het einde van het 4de 

leerjaar. We wensen hierbij ook 

expliciet onze oudervereniging de 

Nachtvlinders te bedanken voor hun 

financiële steun.  

    

 

 

 

  

 

 

15 leerlingen van L3 vieren hun 
eerste communie op 09/10. Bij deze 
is iedereen vriendelijk uitgenodigd 

om een kijkje te gaan nemen.  
Voor details, zie planning. 

  

Kom zeker bij 

het ophalen 

van je kind, 

eens een 

kijkje nemen 

bij de verloren 

voorwerpen!  
 

- Het Vlinderboomteam 



 

 

PLANNING OKTOBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM ACTIVITEIT WIE 
Vrijdag 1/10 Boerderij op wielen L1 

Maandag 4/10 Werelddierendag 
Zwemmen 
Sprookjeshuis 

 

L1AC, L2AC, L3AC, L4BC 

L3B 

Dinsdag 5/10 Dag van de leerkracht 
Start ‘oog voor lekkers’ 

 

KS + LS 

Donderdag 7/10 Vergadering Nachtvlinders Rups 

Sprookjeshuis 

Ouders van de Rups 

L2C 

Vrijdag 8/10 Facultatieve verlofdag – GEEN SCHOOL KS + LS 

Zaterdag 9/10 Reuzenstoet 
Eerste communie om 10u: Heilige Drievuldigheidskerk  
                                                Wapenstilstandlaan 57, Berchem. 

 

Maandag 11/10 Zwemmen 
Theatergarage ‘mijnheer Blauwhemel’ 
Sprookjeshuis 
Start ‘Fietsactieweek’: Prikactie – graag traag - oudervereniging 

Start ‘Week van het bos’ 

L1BD, L2BD, L3BD, L4AD 
PK 

L3A 
 

Dinsdag 12/10 Theatergarage ‘mijnheer Blauwhemel’ 

Overnachting op school 

K2 

L1A, L1C 

Woensdag 13/10 Sprookjeshuis L3D 

Donderdag 14/10 Koffiecafé 

Sprookjeshuis 

Ouders van de Rups 

L3C 

Vrijdag 15/10 Binnenspeeltuin ‘Papayoe’ 

Peerdsbos 

K1 

L2 

Maandag 18/10 Zwemmen 

Week van het bos 

L1AC, L2AC, L3AC, L4BC 

Dinsdag 19/10 Pedagogische studiedag (enkel!) lagere school - GEEN SCHOOL  LS 

Woensdag 20/10 Pedagogische studiedag kleuter en lagere school  -  GEEN SCHOOL KS + LS 

Vrijdag 22/10 Schoolfotograaf KS + LS 

Maandag 25/10 Zwemmen 

Kijkmoment nieuwe instappers 

L1BD, L2BD, L3BD, L4AD 

Ouders van nieuwe instappers 

Dinsdag 26/10 Overnachting op school 

Expeditie de stad stadswandeling  

L1B, L1D 

L4AD 

Donderdag 28/10 Expeditie de stad stadswandeling  

Individueel oudercontact peuters 

L4BC 

Ouders van peutertjes 

Vrijdag 29/10 Uraniamobiel op school 

Halloween 

L3 

LS 

Zaterdag 30/10 tot 

en met zondag 7/11 

Herfstvakantie - GEEN SCHOOL  

 

 

Alle klassen van het peuterdorp starten met PK, bv. PKA. 
Alle klassen van de kleuterschool starten met K, bv. K1A. 
Alle klassen van de lagere school starten met L, bv. L3B. 
 

 
KS = kleuterschool 
LS = lagere school 
 

 



 
 

 

 

 11-15 oktober is 'TRAAG IN HET PARK' week.  
We bedanken dan iedereen om te vertragen rond onze 
school. Ook dit jaar zoekt de oudervereniging helpende 
handen om fluo stickertjes uit te delen. Kan je je een 
ochtend vrijmaken tussen 8u15 en 8u45? Stuur dan een 
mailtje naar nachtvlinders@devlinderboom.org. Neem 
natuurlijk gerust je kinderen al mee.  
 

 

Donderdag 7 oktober vergadert de oudervereniging van de KLEUTERSCHOOL.  
We kunnen alle versterking gebruiken om samen onze school nog warmer te maken.  
Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend af om kennis te maken. Wij voorzien een hapje en 
drankje! Afspraak 7/10 om 20u op school in openlucht (kom binnen langs de 
speelplaats).  
 

 
 

 

ELKE WEEK EEN EXTRA STUKJE FRUIT!  
 

Als gezonde school zijn we heel blij met dit project! Dankzij ‘Oog voor Lekkers’ kunnen we 

nu voor 20 weken (10 weken in de najaar en 10 weken na de kerstvakantie) onze 

leerlingen een stukje fruit aanbieden. Wekelijks zullen de leerlingen dus een extra stukje 

fruit krijgen van de school.  

 

Eerste periode: vanaf 04/10 t.e.m. 14/12. Tweede periode: vanaf 11/01 t.e.m. 22/03.   

 
 

 

 

 

KLEUTERWEETJES  
 

 Onze koffiecafé’s gaan terug door!   
Donderdag 14/10 kunnen jullie, na het brengen 
van jullie kleuter, genieten van een heerlijk kopje 
koffie op onze speelplaats.  Ook onze ouders van 
het peuterdorp zijn van harte welkom op de 
grote speelplaats! 

 De kleuterschool heeft enkele paletten in de 
aanbieding.  Wie hiervoor interesse heeft, kan 
contact opnemen met de Rups.  

 

  

KOSTEN SCHOOLUITSTAPPEN 
 

We kiezen er bewust voor om de kosten van schooluitstappen 

niet meer te vermelden op de maandplanning. Dit omdat op 

het moment dat we deze opstellen de (vervoers)onkosten nog 

niet altijd helemaal duidelijk zijn. We zorgen er uiteraard wel 

voor dat we de wettelijke maximumfactuur niet 

overschrijden. Daarnaast geven we ook mee dat de kosten 

van het bezoek aan de zoo en het zwemmen voor K3 en L4 

steeds gedragen worden door de Stad Antwerpen. Verder 

willen we herhalen dat als je het moeilijk hebt om de 

schoolfacturen te betalen, we steeds open staan voor een 

gesprek en we graag bekijken hoe we jou hierin kunnen 

bijstaan.  

mailto:nachtvlinders@devlinderboom.org

