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nieuwsbrief 10  -  12 juni 2015 
Beste ouders 
 
Vandaag nog negen nachtjes slapen… Dan is het zo ver: ons superfantastisch tuinfeest vindt dan plaats ! Verder 
tellen we samen af naar een deugddoende en ontspannende zomervakantie. Uiteraard wordt het nieuwe 
schooljaar nu ook al intensief voorbereid! Weldra komen jullie te weten bij welke leerkracht jullie kinderen vanaf 
1 september in de klas zullen zitten. 
 
 
berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- woensdag, 24 juni:   pedagogische studiedag voor het schoolteam 
- dinsdag, 30 juni vanaf 12.20: personeelsvergadering – afsluiten schooljaar* 

 
* Op dinsdag 30 juni 2015 is er geen naschoolse opvang! Alle kinderen moeten afgehaald worden om 12.20! 
 
 
2. School- en tuinfeest  -  zondag 21 juni 2015:  Circus! 
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Checklist voor de ouders voor het tuinfeest: 
 

 genoteerd in de gezinsagenda en eventueel vrij genomen op het werk vanaf 11.30… 
 ingeschreven voor de lekkere BBQ (uiterlijk 14 juni zie ontvangen mail en/of brief)… 
 onze helpende handen op de lijst genoteerd (secretariaat KS of prikbord LS)… 
 oma’s en opa’s verwittigd dat ze er zeker bij moeten zijn… 
 afknipkalender gemaakt voor de kinderen om af te tellen naar de grote dag… 
 goed weer besteld… 
 … 

 
3. vrije dagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen: 
 
Tijdens het schooljaar 2015-2016 zullen de scholen in het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen gesloten zijn 
(d.w.z. dat er door de school geen opvang voor de kinderen georganiseerd wordt) op volgende momenten:  
 

MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 
september 23 september  pedagogische studiedag* 
oktober 9 oktober  facultatieve vrije dag 
november 2 november 8 november herfstvakantie 
 11 november  Wapenstilstand 
december 21 december 31 december kerstvakantie 
januari 1 januari 3 januari kerstvakantie 
februari 8 februari  14 februari krokusvakantie 
maart 16 maart  pedagogische studiedag* 
 28 maart 31 maart paasvakantie 
april 1 april 10 april paasvakantie 
mei 5 mei 6 mei Hemelvaart 
 9 mei  facultatieve vrije dag 
 16 mei  Pinkstermaandag 
juni 22 juni   pedagogische studiedag* 
 30 juni (vanaf 12.20)  personeelsvergadering 
juli 1 juli 31 juli zomervakantie 
augustus 1 augustus 31 augustus zomervakantie 

 
* De pedagogische studiedagen worden per school vastgelegd. De basisscholen organiseren de pedagogische studiedagen op verschillende dagen! 

 
 
4. info-avonden aanvang nieuwe schooljaar: 
 
We bezorgen u nu alvast de momenten van de kennismakings-infoavonden voor het nieuwe schooljaar. Omdat 
goede afspraken maken belangrijk is, hopen we dat alle ouders aanwezig kunnen zijn: 
 

- kleuterschool: donderdag 3 september 2015 (19.30u in de polyvalante zaal voor een algemeen 
infomoment door de directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in het lokaal van de juf 
van uw kleuter); 
 

- lagere school: maandag 7 september 2015  (19.30u in de refter voor een algemeen infomoment door de 
directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in de lokalen van de leerkrachten van uw zoon 
en/of dochter).  
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5. PRETTIGE VAKANTIE 
 
Waar u ook verblijft in juli en augustus, het schoolteam van onze school wenst iedereen een super fijne en 
ontspannende zomervakantie toe! Geniet er ten volle van! Laad de batterijtjes goed op en weldra… tot 
1 september ! 
 
 
Berichten voor de kleuterschool: 
 
1. organisatie schooljaar 2015-2016: 
 
Zie ook info in eerder ontvangen brief. 
 
De parallelklassen zullen vanaf het komende schooljaar jaarlijks opnieuw ingedeeld worden. Wij geloven als 
schoolteam dat dit de sociale ontwikkeling van onze kleuters ten goede zal komen en zien dit, refererend naar 
onze schoolvisie, als een absolute meerwaarde.  
 
De nieuwe klasverdeling wordt uitvoerig door het gehele schoolteam van de kleuterschool besproken en 
vastgelegd. We proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met vriendschappen, maar kunnen 
uiteraard niet voor iedereen ‘goed’ doen. In een kleine kleuterschool als de ‘Hoedjes van Papier’ zullen bestaande 
vriendschappen hier niet onder lijden, want er is volop mogelijkheid om door het klasdoorbrekend werken en in 
de pauzes met alle kleuters in contact te komen.  
 
De effectieve indeling van de klassen zal op maandag 22 juni 2015 geafficheerd worden.  
 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. organisatie schooljaar 2015-2016:  
 
In september 2014, toen het nieuwe team in de lagere school zijn intrede nam (5 nieuwe klasleerkrachten en een 
nieuwe directeur), hebben we gekozen om per leerjaar twee leerkrachten samen verantwoordelijk te laten zijn 
voor alle leerlingen. Eén leerkracht zou Wiskunde geven, de andere Nederlands (aan alle leerlingen, maar telkens 
aan een halve groep) en beide leerkrachten zouden zijn samen verantwoordelijk voor Wereldoriëntatie en 
Muzische Vorming. Na een interessant, leerzaam, vlot en leuk leerjaar kunnen we, na vele overleg- en 
reflectiemomenten, onze gekozen organisatiestructuur evalueren en lichtjes bijsturen. Het team besliste om 
volgende bijsturingen vanaf 1 september door te voeren: 
 

- twee leerkrachten blijven samen verantwoordelijk voor een leerjaar: 
 iedere leerkracht zal aan de helft van de leerlingen zowel Nederlands als Wiskunde geven, 

dit om een beter ‘totaalbeeld’ van de leerlingen te hebben en hen beter te kunnen 
begeleiden; 

 samen blijven ze verantwoordelijk voor Wereldoriëntatie en Muzische Vorming, waarbij 
alle leerlingen van beide leerkrachten les zullen krijgen (= zoals dit schooljaar). 

 
In de laatste week van juni zal bekendgemaakt worden wie aan welk leerjaar les zal geven vanaf 1 september. 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer 
Directeur 
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kalender: (alle wijzigingen worden in de linkerkolom met een * aangeduid) 
 

 donderdag 18/06/2015 LS zwemmen 

 
vrijdag 19/06/2015 K2B medisch onderzoek - hele dag (CLB - Pieter Van Isackerlaan, 

Deurne) 
 zondag 21/06/2015 KS+LS tuinfeest (M. Montgomerylaan) 
 woensdag 24/06/2015 KS+LS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - Geen opvang op school! 

 
donderdag 25/06/2015 LS 16.00-20.00: uitdelen zomerrapport tijdens oudercontact  

(deel 1) 

 

vrijdag 26/06/2015 LS 
 

K2 
K3 

16.00-18.00: uitdelen zomerrapport tijdens oudercontact  
(deel 2) 
Mikerf 
zesjarigenfeest 

 
maandag 29/06/2015 KS+LS 19.00-23.00: afsluitmoment + dankavond voor 

oudervereniging 

 
dinsdag 30/06/2015 LS 

KS+LS 
jaarafsluitmoment 
namiddag (vanaf 12.25): GEEN SCHOOL wegens personeels-
vergadering. Geen opvang in de school! 

 


