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nieuwsbrief 4  -  16 december2014 
Beste ouders   

 

De Sint is vertrokken, de dagen worden nog iets donkerder, in vele huiskamers flikkeren de 

lichtjes in de kerstboom… het jaareinde komt in weeral in zicht. Het schoolteam heeft 

opnieuw enkele weetjes voor u.  

Zoals u het stilaan gewend bent, vindt u in het eerste deel van deze nieuwsbrief info die 

voor alle ouders belangrijk is. Verder kan u de berichten per niveau (kleuterschool en lagere 

school apart) vinden. Aan het einde van deze nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele 

kalender tot en met februari 2015. Nog enkele dagen en de kerstvakantie gaat van start. Het 

ganse schoolteam wenst iedereen een super gezellige eindejaarsperiode ☺! 

 

 

Berichten voor iedereen: 

  

1. inschrijvingen voor het schooljaar 2015 – 2016:  via https://meldjeaan.antwerpen.be 

 

NIET VERGETEN!!  voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 

 

- aanmelden vanaf donderdag 08/01/2015 (09.30) t.e.m. woensdag 21/01/2015 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: uiterlijk op vrijdag 06/02/2015 

- inschrijven: van donderdag 26/02/2015 t.e.m. maandag 11/05/2015, uitgezonderd tijdens 

schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

 

2. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en leerlingen:  

 

- KIJK- en INFODAGEN in de kleuter- en lagere school:  

� op woensdag 21 januari 2015: van 09.00 tot 12.00 

� op vrijdag 23 januari 2015: van 14.00 tot 15.30 

� op maandag 2 februari 2015: van 19.00 tot 20.00, met aansluitend infomoment (tot 

21.00u) in de refter van de lagere school waarbij de werking van de lagere school 

uitvoerig toegelicht zal worden.  

 

Onze lagere school startte op 1 september 2012 met twee eerste leerjaren. Dit schooljaar breidde onze lagere 

school al uit t/m het derde leerjaar. Volgend schooljaar breien we er het vierde leerjaar aan. In het schooljaar 

2017-2018 zal de lagere school compleet zijn met zes leerjaren. Aangezien we als startende lagere school nog 

wat naambekendheid missen, hebben we nog wel wat vrije plaatsen. Helpt u ons om extra leerlingen aan te 

trekken a.u.b.? Alvast bedankt om het nieuws te verspreiden dat u tevreden bent over onze school! 
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3. GSM-inzamelactie:  

 

Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie die door GoodPlanet in 

de Vlaamse scholen georganiseerd wordt.  

Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je 

kan deze toestellen vanaf 27 april t/m 11 mei 2015 deponeren in de 

inzamelbox van Recupel in de inkomhal van de school. 

Als beloning (afhankelijk van het aantal ingezamelde gsm’s, het gemiddeld aantal per 

leerling) zullen we als school een keuze kunnen maken uit een mooi aanbod in goede 

staat gebrachte tweedehands pc’s, laptops of tablets.   Hoe meer ingezamelde 

toestellen, hoe meer punten we verdienen.  Let wel, er dienen minimaal 50 gsm’s te 

worden ingezameld om de eerste punten te verdienen. 

De wetgeving bepaalt dat deze actie twee weken mag duren, dus mogen we 

als school nu nog niet beginnen met het verzamelen van de GSM-toestellen, 

maar u mag dat natuurlijk zelf al wel organiseren binnen uw 

mogelijkheden (familie, vrienden, collega’s…) ☺☺☺☺! Aangezien het om een beperkte inzamelperiode gaat 

(10 werkdagen), is een goede planning en communicatie noodzakelijk voor een geslaagde inzameling. Alvast 

bedankt voor uw hulp! 

 

Op de website van GoodPlanet Belgium, www.goodplanet.be/gsm-inzameling vindt u meer info. 

 

Een inspirerend voorbeeld is een school die dankzij een goede communicatiecampagne ongeveer 430 toestellen (40 kilo) 

inzamelden samen met hun 170 leerlingen. Onze school telt ongeveer 220 kinderen. Doen wij beter ☺?? 

 

 

4. sponsoring:  

 

We bedanken firma BC (Ben Claes) voor de gulle sponsoring van € 500,00 voor onze school. De ontvangen 

eurootjes werden alvast benut voor het aankopen van kerstgeschenkjes voor alle kinderen van onze school. 

Op deze manier werden de ouders niet gevraagd om te helpen bij het aankopen van een geschenkje.  

Voor rioleringswerken, ontstoppingen en allerlei karweiwerken kan u bij deze firma terecht (0474 41 60 31).  

 

 

Berichten voor de kleuterschool: 

 

1. Babyboom – deel 1: juf Vicky is zwanger ☺☺☺☺! 

 

Juf Vicky (atelier + ondersteuning) is zwanger en mag tijdelijk niet met kleuters werken. Zij wordt 

vervangen door juf Isabelle. We wensen juf Vicky een vlotte zwangerschap en een wolk van een 

baby toe. Juf Isabelle wordt van harte verwelkomd in onze school! 

 

 

2. Babyboom – deel 2: juf Yannick opnieuw mama! 

 

Juf Yannick en haar echtgenoot werden op 19 november 2014 de trotse ouders van ISSAH. Ilyas 

heeft er nu een broertje en speelkameraadje bij. Een dikke proficiat! 
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3. derde kleuterklas (giraffen): overgang naar het eerste leerjaar: 

 

Om de overgang naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen, zullen de kleuters van de giraffenklas de lagere 

school enkele keren bezoeken. Zij zullen kunnen kennismaken met zowel het eerste leerjaar, als met de ‘grote’ 

turnzaal, de speelplaats… De ouders zijn sowieso ook welkom in onze lagere school! Zie bovenaan deze 

nieuwsbrief voor de kijkdagen en infomomenten.  

 

De bezoeken staan gepland op:   - vrijdag 09/01/2015 (voormiddag) 

- vrijdag 03/04/2015 (voormiddag) 

- woensdag 03/06/2015 (enkel voormiddag, uiteraard) 

 

We danken u  alvast om uw kleuter die dagen ’s morgens rechtstreeks naar de lagere school te brengen (en op 

woensdag 3 juni ook afhalen). Voor kleuters die echt in de voorbewaking dienen afgezet te worden (en 

eventueel nabewaking op woensdag), blijft de kleuterschool van toepassing. De school zal dan voor het nodige 

vervoer zorgen. De ouders van de giraffenkleuters zullen later nog een briefje met de praktische regelingen 

ontvangen.  

 

 

Berichten voor de lagere school: 

 

1. boekenpakketten:  

 

Dankzij de oudervereniging werd de schoolbib van de lagere 

school aangevuld! Met de ontvangen sponsoring van € 800,00 en 

een gedegen onderhandeling met de firma konden we maar  

liefst 400 boekentoppers aankopen (80 boekenpakketten met  

telkens 5 boeken)! Hierbij nog een dikke dankjewel aan onze  

fantastische oudervereniging ☺! 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer 

Directeur 

 

 

kalender: (alle wijzigingen worden in de linkerkolom met een * aangeduid) 
 

 donderdag 18/12/2014 LS  zwemmen 

 

vrijdag 19/12/2014 
K3 

LS 

LS 

zwemmen 

maandafsluiter 

oudervereniging: kerstkermis 

 maandag 22/12/2014 

KS+LS KERSTVAKANTIE - Geen opvang!  tot en met 

 vrijdag 2/01/2015 

 donderdag 8/01/2015 KS + LS start aanmeldingsperiode 2015-2016 (voorrang broers/zussen/KVP) 

* vrijdag 9/01/2015 K3 bezoek lagere school (overgang naar eerste leerjaar) 

 donderdag 15/01/2015 LS  zwemmen 

 vrijdag 16/01/2015 K3 zwemmen 
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woensdag 21/01/2015 KS+LS 
Kijkdag - Meld je aan' - 09.00 - 12.00 (voor kandidaat-ouders) 

+ laatste dag aanmeldingsperiode 2015-2016 (voorrang 

broers/zussen/KVP) 

 vrijdag 23/01/2015 KS+LS Kijkdag - Meld je aan' - 14.00 - 15.30 (voor kandidaat-ouders) 

* dinsdag 27/01/2015 L2+3 toneel: 'Don Quichot' (op school) 

 donderdag 29/01/2015 LS  zwemmen 

 
vrijdag 30/01/2015 LS 

K3 

uitdelen winterrapport 

zwemmen 

 
maandag 2/02/2015 KS+LS Kijkdag - Meld je aan' - 19.00 - 20.00 (voor kandidaat-ouders) ; in de 

lagere school aansluitend infomoment in de refter tot 21.00  

* donderdag 5/02/2015 LS 16.00-20.00: oudercontact na winterrapport (vrijblijvend) 

* vrijdag 6/02/2015 KS hele dag: 'Familiefeest' in cc. Deurne, Frans Messingstraat 

* woensdag 11/02/2015 KS + LS start tweede aanmeldingsperiode 2015-2016 (geen voorrang) 

* donderdag 12/02/2015 LS  zwemmen 

* vrijdag 13/02/2015 KS+LS 

K3 

Dikketruiendag – een truitje extra aantrekken! 

zwemmen 

* maandag 16/02/2015 

KS+LS KROKUSVAKANTIE - Geen opvang! * tot en met 

* vrijdag 20/02/2015 

* dinsdag 24/02/2015 Ki + K1 sportdag – Provinciaal Domein ‘Peerdsbos’ (voormiddag) 

* donderdag 26/02/2015 LS  

KS+LS 

zwemmen 

oudervereniging: vergadering (20.00-22.00: Thibautstraat) 

+ start inschrijvingen 2015-2016 (voorrangsperiode 

broers/zussen/KVP) 

* vrijdag 27/02/2015 K3 

LS 

zwemmen 

maandafsluiter 

 
 

Het ganse schoolteam van basisschool ‘Hoedjes van Papier’ wenst iedereen… 

 

    gezellige kerstdagen, 

 
 
 
een super jaareinde   

 
   

 
en een fantastisch Nieuwjaar!  


