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Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier” 
 
kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 Deurne 
tel 03 320 81 70  -  fax 03 320 81 71 
 
lagere school: Thibautstraat 65 - 2100 Deurne 
tel 03 293 27 80  -  fax: 03/ 293 27 99 
 
hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be 
www.hoedjesvanpapier.be 

 
 

nieuwsbrief 3  -  26 oktober 2015 
 
 
Beste ouders   
 
Nog net voor de herfstvakantie vindt u in deze nieuwsbrief nuttige info! Alvast bedankt om alles aandachtig te 
willen lezen! Het eerste deel betreft mededelingen die voor iedereen nuttig zijn, gevolgd door berichten per 
niveau (kleuterschool en lagere school apart) om ten slotte te eindigen met de meest actuele kalender tot aan 
de kerstvakantie.  
 
Het schoolteam wenst iedereen een ontspannende en rustige vakantie! Veel spelen en rusten, kindjes ! 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. veiligheid op school… onze gezamenlijke bekommernis:  
 
Tussen 08.45 en 15.25 zijn de schoolpoorten gesloten en is toegang tot de school enkel mogelijk via de 
aanwezige videofonie. Mogen we u vriendelijk vragen om tijdens deze tijdstippen: 
 

- duidelijk te zeggen waarom u de school wenst te betreden;  
- uw gezicht te tonen, zodat men goed kan inschatten wie de school wenst te betreden? 

 
 
2. verkeersveiligheid in de buurt van de school:  
 

Iedere dag heerst aan onze kleuter- en lagere school een enorme verkeersdrukte. 
Vele ouders ondervinden tijdsdruk en willen liefst voor de schoolpoort parkeren, 
terwijl dit op de beide locaties verboden is door het verkeersreglement. Aan de 
kleuterschool blokkeert men een poort die te allen tijde geopend moet kunnen 
worden (bv. voor brandweer) en aan de lagere school werd het verkeersbord E3 
geplaatst (stilstand- en parkeerverbod). Vaak wordt geparkeerd voor garages, wat 
uiteraard ook niet toegelaten is. Het komt ook voor dat gekeerd wordt en men 
hierbij deels het voetpad gebruikt, met alle mogelijke gevolgen van dien (bv. niet 
opmerken van aankomende kleine fietsertjes of voetgangers)… .  

 
Wij vragen u nogmaals om zoveel mogelijk het STOP-principe te gebruiken: korte verplaatsingen te voet  
(stappen) of met de fiets (trappen) maken. Indien men verder woont gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Slechts in uitzonderlijke gevallen de personenauto inschakelen.    
 
Hoe dan ook vragen we aan alle ouders om een voorbeeldgedrag te tonen in het verkeer! Alvast bedankt! 
 
Verkeersveiligheid is een zaak die ons allen aanbelangt! We rekenen op u ! 
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3. Schoolfotografie:  
 
Zie ontvangen brief. U kunt de foto’s uiterlijk op woensdag 18 november 2015 met gepast 
geld bij de klastitularis kopen. Het is ook mogelijk om een briefomslag met het gepaste 
bedrag mee te geven met uw kind, dan wordt het pakketje via de boekentas bezorgd.  
 
Wilt u foto’s, eindejaarskaartjes, de klasfoto… bijbestellen? Uiteraard is dat mogelijk. In het pakket kan u een 
invulformuliertje vinden dat u uiterlijk op woensdag 18 november 2015, samen met het gepaste bedrag, 
ingevuld afgeeft aan de klasleerkracht. De bijbestellingen worden u zo vlug mogelijk bezorgd. 
 
 
4. inschrijvingen voor het schooljaar 2016 – 2017:  via https://meldjeaan.antwerpen.be 
 

- voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
  - aanmelden vanaf dinsdag 05/01/2016 (09.30) t.e.m. dinsdag 19/01/2016 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: uiterlijk op dinsdag 02/02/2016 
- inschrijven: van dinsdag 16/02/2016 t.e.m. dinsdag 03/05/2016, uitgezonderd tijdens 

schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 
 

- aanmelden tweede periode (voor kinderen die geen voorrang hebben): 
 - aanmelden vanaf vrijdag 05/02/2016 (09.30) t.e.m. vrijdag 26/02/2016 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: uiterlijk op donderdag 24/03/2016 
- inschrijven: van maandag 11/04/2016 t.e.m. dinsdag 03/05/2016, uitgezonderd tijdens 

schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 
 

- Eventuele vrije plaatsen na de eerste en de tweede inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op 
dinsdag 24/05/2016  start vrije inschrijvingsperiode: donderdag 26/05/2016 om 9 uur. 

 
 
5. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en leerlingen:  
 
Bent u tevreden over onze school? Meld dit dan aan zoveel mogelijk ouders van kleuters en leerlingen die 
volgend schooljaar in het eerste t.e.m. het vijfde leerjaar zullen zitten a.u.b.!  
Uw positieve mond-aan-mondreclame is de belangrijkste vorm van promotie die wij als school kunnen 
inzetten om nieuwe ouders en hun kinderen aan te trekken ! Alvast bedankt! 
 

- KIJK- en INFODAGEN in de kleuterschool:  
 op maandag 18 januari 2016: van 13.45 tot 15.30 
 op dinsdag 2 februari 2016: van 09.00 tot 12.00 
 op maandag 15 februari 2016: rondgangen om 19.00 en 19.45 

 
- KIJK- en INFODAGEN in de lagere school:  

 op maandag 18 januari 2016: van 09.00 tot 12.00 
 op dinsdag 2 februari 2016: van 13.45 tot 15.30 
 op maandag 15 februari 2016: rondgangen om 19.00 en 19.45 

 
 
6. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- woensdag, 11 november:    ‘Wapenstilstand’ (=officiële feestdag) 
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7. Diesterweg’s Hulpkas:  
 
Op woensdag 30 september was onze school 
uitgenodigd bij Diesterweg’s Hulpkas. Enkele kinderen 
van onze school (een groepje kleuters en leerlingen) 
gaven een cheque van € 493,42 af aan het Hulpfonds 
(zie ook nieuwsbrief 12 van 29 juni 2015).  
De verantwoordelijken van de mooie organisatie 
waren super tevreden met onze loyale gift.  
Onze kinderen kregen een beetje uitleg waarvoor men 
de giften gebruikt en begrepen hierdoor goed dat vele 
kinderen het moeilijk hebben. Terug op school hebben   
ze hun verhalen doorgegeven aan de klasgenootjes.  
 
 
Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. speelplaatsrenovatie: 
 
U heeft het ongetwijfeld opgemerkt: een deel van onze speelplaats is nog steeds niet toegankelijk… 
 
Omdat onze speelplaats bij hevige regenbuien al jaren (maar steeds meer) gedeeltelijk op een vijver begint te 
lijken, heeft men beslist om bij de start van de voorbije zomervakantie een drainagesysteem te plaatsen. Net 
één week voor  de start van het nieuwe schooljaar merkte het schoolteam op dat door de (graaf-) werken vele 
stukken steen, glasscherven… aan de oppervlakte lagen. Omdat deze toestand voor onze kleuters gevaarlijk 
zou zijn, werden de betrokken diensten onmiddellijk ingeschakeld. Op 31 augustus heeft men dan zand 
afgegraven en afgevoerd, nieuw zand aangevoerd en gras gezaaid. Blijkbaar moet de aannemer nog extra 
werken uitvoeren, want wanneer men over de opnieuw aangelegde zone stapt, zakt men enkele centimeters 
in de grond… Wordt vervolgd!  
 
 
2. Tekenfund: 
 
Wat een knappe individuele kunstwerkjes hebben onze kleuters gemaakt! Via 
aparte communicatie wordt u ingelicht over welke zaken u kan aankopen. 
Leuk aan dit initiatief is dat wat u aankoopt voorzien wordt van het 
kunstwerkje van uw spruit ! De opbrengst van deze actie gaat naar een erg 
goed doel: de aankoop van nieuwe fietsen voor onze kleuterschool.  
 
Heeft u de grote, kleurrijke affiche in onze inkomhal al kunnen bewonderen? 
Doe het zeker zo vlug mogelijk! 
 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. speelplaatsrenovatie en klusdag 14 november 2015: 
 
Tijdens het klusweekend van 26 en 27 september hebben vele enthousiaste ouders, geholpen door het 
schoolteam en enkele kinderen, keihard gewerkt aan de vergroening van onze speelplaats. Vorig schooljaar 
heeft het MOS-team van de oudervereniging tijdens meerdere infomomenten zowel de ouders als het 
schoolteam ingelicht over de plannen die op tafel lagen. Vorig schooljaar was onze school één van de winnaars 
van het ‘Pimp-je-speelplaatsproject’ en ontvingen we een cheque van +/- € 3.500,00. Het hoofddoel van de 



 

 

4 

aanpassingswerken is onze speelplaats aantrekkelijker en groener te maken, zodat de kinderen meer kunnen 
(samen-) spelen en op ontdekking kunnen gaan. De leerlingen vinden de vernieuwingen alleszins super tof!  
 
Momenteel worden de uitgevoerde werken geëvalueerd. Op zaterdag 14 november 2015 plant de MOS-
werkgroep van de oudervereniging opnieuw een klusdag. Wilt u er dan ook bij zijn? Lees dan zeker de info die 
u nog zal ontvangen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
2. Boektoppers: 
 
Dankzij de oudervereniging hebben we opnieuw een aanzienlijke 
uitbreiding van onze schoolbibliotheek kunnen doen!  De aangekochte 
boekenpakketten per leerjaar  bevatten geselecteerde en kwalitatieve 
leesboeken en zullen bij onze leerlingen voor urenlang leesplezier 
zorgen.  
 
Een dikke mercie aan onze oudervereniging voor de mooie gift! 
 
 
3. scholenveldloop:  
 
Naar goede en jaarlijkse gewoonte lopen veel Antwerpse leerlingen mee tijdens de scholenveldlopen. Alle 
scholen van Antwerpen werden uitgenodigd om deel te nemen. Op woensdagnamiddag 30 september gingen 
we dus de sportieve toer op: een twintigtal jongens en meisjes (vnl.) uit het derde en vierde leerjaar namen 
deel aan de scholenveldloop die in het Rivierenhof georganiseerd werd. De weergoden waren alleszins gunstig 
gestemd, want onze kinderen konden genieten van een heerlijk nazomertje tijdens hun sportieve inspanning. 
Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ liep iedereen wat binnen zijn/haar mogelijkheden lag. 
Nu nog een beetje extra oefenen en volgend schooljaar kapen we sowieso enkele ereplaatsen weg !  
 
Knap gedaan, jongens en meisjes! 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer 
Directeur 
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Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linkerkolom met een * aangeduid) 
 
 

* maandag 26/10/2015 L3: MUVO-drama (groep 2) 
 dinsdag 27/10/2015 K3: toneel 'Boterhammendozen' (10.45 - CC. Deurne) 

* donderdag 29/10/2015 L2: MUVO-muziek (groep 2) 
 vrijdag 30/10/2015 K3A: zwemmen 
 zaterdag 31/10/2015 HERFSTVAKANTIE (t/m zondag 08/11/2015) – GEEN OPVANG! 

* dinsdag 10/11/2015 L3: medisch schooltoezicht (op school) 
 woensdag 11/11/2015 VRIJE DAG - WAPENSTILSTAND 

* donderdag 12/11/2015 L2: MUVO-muziek (groep 2) 
 vrijdag 13/11/2015 K3B: zwemmen 

LS: uitdelen herfstrapport 
OV: KS - herfstactiviteit (18u) 

 zaterdag 14/11/2015 OV: werkdag 
* maandag 16/11/2015 L4: MUVO-drama (groep 1) 

K3: oudercontact (16-19u) 
* donderdag 19/11/2015 L1: MUVO-muziek (groep 1) 

LS: oudercontact na herfstrapport 
 vrijdag 20/11/2015 zwemmen K3A + LS 
 maandag 23/11/2015 OV: alg. verg. met team (LS - 20-22u) 

* donderdag 26/11/2015 K2+K3: Technopolis 
L1: MUVO-muziek (groep 1) 

 vrijdag 27/11/2015 K3B: zwemmen   
 maandag 30/11/2015 LS: TOONMOMENT 2 (13.45-15.15) 

* donderdag 3/12/2015 K3: modemuseum 
L1: MUVO-muziek (groep 2) 

* vrijdag 4/12/2015 KS + LS: bezoek van de Sint 
K3A + LS: zwemmen  

* maandag 7/12/2015 L4: MUVO-drama (groep 1) 
* dinsdag 8/12/2015 overleg OV/schoolteam: Het Akkoord (19.30) 
* donderdag 10/12/2015 L1: MUVO-muziek (groep 2) 
* vrijdag 11/12/2015 K3B: zwemmen 

OV: LS - kerstkermis (+afhalen wijn) (15.30-18.00) 
* dinsdag 15/12/2015 OV: KS - kerstkermis (+afhalen wijn) (15.30-18.00) 
* donderdag 17/12/2015 L3: MUVO-muziek (groep 1) 
* vrijdag 18/12/2015 K3A + LS: zwemmen  
* zaterdag 19/12/2015 KERSTVAKANTIE (t/m zondag 03/01/2016) – GEEN OPVANG! 

 


