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 Nieuwsbrief november 2018 
Datum Klas Omschrijving activiteit Prijs 

Ma 5  School 

 

L1 & L3 

K3B 

 

K3A 

Wij verwelkomen de nieuwe kleuters en hun familie op onze school! 

 

Zwemmen in zwembad Groenenhoek! Zwemzak niet vergeten! 

 

 

Deze klas gaat op bezoek in het ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis. 

 

 

Woe 7 LS De leerlingen krijgen hun rapport.  

Do 8 L1B  

 

K3B 

 

LS 

Medisch onderzoek tijdens de voormiddag. 

 

Vandaag gaat deze klas op bezoek in het Paola kinderziekenhuis. 

 

Oudercontact 

 

Vrij 9 L5 Sportnamiddag in het Rooi. Sportzak niet vergeten !  

Ma 12 School Facultatieve verlofdag  

Di 13 KS Oudercontact  

Vrij 16 L6 Sportnamiddag in het Rooi. Sportzak niet vergeten !  

Zo 18 School 2de Handsmarkt Kinderspullen van 11:00 tot 15:00 uur.  

Ma 19 L5 & L6 

 

L1 & L3 

K3B 

Deze klassen vertrekken op Openluchtklassen naar Westerlo. 

 

Zwemmen in zwembad Groenenhoek! Zwemzak niet vergeten! 

 

Woe 21 L4 De 4de klassen gaan hun talenten ontdekken op de 3-daagse in Malle.  

Ma 26 L1 & L3 

K3B 

Zwemmen in zwembad Groenenhoek! Zwemzak niet vergeten!  

Do 29 L2 

 

 

 

School 

Zij gaan naar het CC Berchem kijken naar “Saperlipopette”. In deze 

voorstelling  kleurt een meisje beetje bij beetje de eens zo grijze wereld 

van een oude man met een groot verdriet. 

 

Het is personeelsvergadering voor de lagere school. Dit betekent dat er 

geen huiswerklas is. 

€ 6 

Vrij 30 L6 Sportnamiddag in het Rooi. Sportzak niet vergeten!  

 

 

 

Nog even een kattebelletje om misverstanden te vermijden! 

Vanaf maandag 5 november 2018 brengen de leerlingen een lunchpakket van thuis mee.  
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Doe jullie fluohesje aan, om veilig op weg te gaan ! 

Maandag 5 november start de fluo-hesjesactie. Vanaf dan tot aan de 

krokusvakantie willen we dat alle leerlingen met een fluo hesje naar school 

komen. De donkere maanden komen er aan en goed zichtbaar zijn in het verkeer 

vinden we zeer belangrijk. De leerlingen krijgen een beloningskaart en als deze vol 

stickers staat, krijgen ze een prijs. Ze kunnen een extra sticker verdienen als ze met de fiets 

komen en een helm dragen. 

 

Tegemoetkoming ziekenfonds uitstappen: 

U hebt voor uw kind(eren) recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds voor uitstappen 

(dag en meerdaagse). U mag het formulier hiervoor aan het secretariaat bezorgen.  

 

Talentklassen – Openluchtklassen: 

De stad Antwerpen subsidieert de meerdaagse uitstappen met een bedrag van € 18 euro per 

leerling per nacht voor leerlingen uit L3, L4, L5 en L6. Elke leerling wordt gesubsidieerd voor 

maximaal 12 nachten gedurende de lagere schoolloopbaan. 

Voor L4AB die op Talentklassen gaan, moet voor het verblijf en vervoer € 78 betaald worden. 

Dit bedrag is reeds verminderd met de subsidie. Op de factuur van september werd een 

voorschot aangerekend van € 50. Op de factuur van oktober volgt het saldo van € 28. 

Voor L5AB en L6AB die op Openluchtklassen gaan, moet voor het verblijf en vervoer € € 61 

betaald worden. Dit bedrag is reeds verminderd met de subsidie. Op de factuur van september 

werd een voorschot aangerekend van € 50. Op de factuur van oktober volgt het saldo van € 11. 

 

Belangrijke data schooljaar 2018-2019 

Vrijdag 14 december: Kerstmarkt – opgelet er is dan geen nabewaking ! 

Maandag 24 december - vrijdag 6 januari 2019 : Kerstvakantie 

Woensdag 9 januari 2019: Pedagogische studiedag 

Vrijdag 8 februari 2019: Facultatieve verlofdag 

Woensdag 27 februari 2019: Carnavalsstoet 

Maandag 4 maart - vrijdag 10 maart 2019: Krokusvakantie 

Maandag 8 april - Paasmaandag 22 april 2018: Paasvakantie  

Zaterdag 27 april 2019: Schoolfeest 

Woensdag 1 mei 2019: Dag van de Arbeid 

Woensdag 29 mei 2019: Pedagogische studiedag 

Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaart 

Vrijdag 31 mei 2019: Brugdag 

Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag 

Vrijdag 28 juni 2019: Vrij vanaf 12:20 uur. Er is geen opvang tijdens de namiddag. 

 

Volg ons 

Je kan de ontwikkelingen van de school volgen via volgende informatiekanalen: 

 de schoolwebsite: https://www.leopold3.eu 

 de facebookpagina: https://www.facebook.com/schoolLeopold3/ 

 het twitteraccount: https://twitter.com/schoolLeopold3 


