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nieuwsbrief 5  -  20 januari 2015 
 

Beste ouders   

 

De feestdagen zijn al even voorbij. Hopelijk heeft u gezellige eindejaarsdagen beleefd! Het ganse schoolteam 

wenst u, uw gezin, familie, vrienden… alleszins een warm, maar vnl. gezond en fijn 2015 ☺! 

 

Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief eerst informatie vinden die voor alle ouders belangrijk kan zijn. Voor 

de kleuter- en de lagere school werden opnieuw aparte boodschappen in deze nieuwsbrief vermeld. 

 

 

Berichten voor iedereen: 

  

1. NIET vergeten – belangrijke data (zie vorige nieuwsbrieven)! 

 

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

 

- voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
� aanmelden: afgesloten (was vanaf donderdag 08/01/2015 t.e.m. woensdag 21/01/2015) 

� 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. 

 

- aanmelden tweede periode (voor kinderen die geen voorrang hebben): 
� aanmelden vanaf woensdag 11/02/2015 (09.30) t.e.m. vrijdag 06/03/2015 (17.00) 

� toewijzing van de plaatsen: uiterlijk op donderdag 02/04/2015 

� inschrijven: van maandag 20/04/2015 t.e.m. maandag 11/05/2015, uitgezonderd tijdens schoolvakanties, 

na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

- 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.  

 

- GSM-inzamelactie: afgeven op school van 27 april t/m 11 mei 2015  

 

- KIJK- en INFODAGEN in de kleuter- en lagere school:  
� op woensdag 21 januari 2015: van 09.00 tot 12.00 
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2. Schoolpoorten goed sluiten: 

 

Omdat de veiligheid van onze kleuters en leerlingen zonder twijfel onze gezamenlijke grootste zorg is, vragen 

wij u om STEEDS de schoolpoort (en in de kleuterschool ook het kleine poortje) goed te sluiten a.u.b.  

Wilt u steeds even voelen of de poort wel degelijk in het slot geklikt is?  

 

 

3. Schooldoorlichting: 

 

Op 19 november 2014 kregen we in onze kleuterschool bezoek van enkele inspecteurs van de 

onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij hadden de opdracht om een opvolgingsdoorlichting uit 

te voeren, omdat er tijdens het inspectiebezoek van 2011 enkele verplichte werkpunten rond BHV 

(bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne) opgegeven werden. Nu de noodverlichting overal perfect werkt en de 

brandvertragende deur voor de compartimentering van de polyvalente zaal zorgt, kregen we ook voor BHV 

een dikke pluim van de inspectie. Op didactisch-pedagogisch vlak scoorde de school in 2011 al ‘gunstig’, nu 

behalen we over de ganse lijn ‘gunstig’. Dat is de beste score die een school kan krijgen en betekent dat we in 

orde zijn met de huidige regelgeving. Een dikke proficiat voor het ganse team ☺!  

 

 

4. Schoolfoto’s: 

 

Dit schooljaar komt de schoolfotograaf net voor de paasvakantie. In de kleuterschool staat het bezoek gepland 

op woensdag 1 april, in de lagere school op vrijdagnamiddag 3 april 2015. 

 

Vanaf volgend schooljaar zal de schoolfotograaf steeds in september komen (in 2015-2016 op 18 september). 

Zo kunnen de foto’s ook gebruikt worden in de klas en voor de school- en klasadministratie.  

  

Aangezien er door deze wijziging éénmalig slechts +/- 6 maanden i.p.v. één jaar tussen de beide momenten 

van schoolfotografie liggen, werd gekozen voor twee totaal verschillende pakketten. Hierdoor zal u twee totaal 

verschillende foto’s van uw kind krijgen. In ieder pakket zal naast kwaliteitsfoto’s met verschillende grootte, 

steeds een leuk en nuttig gadget voorzien worden (een sleutelhanger met foto in april en voor september een 

handige kalender voor 2016).   

 

EXTRAATJE ☺☺☺☺:  Ouders die dit schooljaar een ‘familiefoto’ wensen van hun kinderen die in onze beide 

deelinstellingen zitten, kunnen dat laten doen op woensdag, 1 april 2015 tussen 08.00 en 08.30 in de 

kleuterschool (dit is géén aprilgrap ☺). Wanneer broertjes en zusjes in dezelfde deelinstelling zitten (samen in 

de kleuterschool, of samen in de lagere school), wordt deze ‘familiefoto’ automatisch genomen.  

 

 

5. Een verwittigd man/vrouw…: 

 

Wees extra alert wanneer u uw auto verlaat om uw kind(eren) af te halen in het natoezicht! Blijkbaar werden 

al kostbare spullen uit voertuigen gestolen die zichtbaar op de zetels lagen… Enkele tips van de politie, maar 

zeker niet onbekend: laat kostbare spullen (handtas, laptop, iPhone…) nooit zichtbaar achter en zorg ervoor 

dat het voertuig steeds slotvast is!  
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Berichten voor de kleuterschool: 

 

1. Familiefeest – vrijdag 6 februari: 

 

Zoals op de jaarplanning voorzien (en al via aparte brief verwittigd): op vrijdag 6 februari 2015 staat het 

jaarlijks Familiefeest van onze kleuterschool op de agenda.  Met de voorstelling ‘Een koffer vol verhalen’ zullen 

onze kleuters verschillende prentenboeken tot leven brengen. Het bestellen van de kaarten is gestart.  

Heeft u uw kaarten al besteld? Dit kan nog tot uiterlijk 28 januari 2015! 

 

Aan het secretariaat hangt een A3-blad om helpers te vragen. Alvast bedankt voor de aangeboden helpende 

handjes ☺! 

 

Let wel: De voorstelling MAG niet beginnen zolang er in de Frans Messingstraat auto’s verkeerd geparkeerd 

staan! Zorgt u er mee voor dat dat niet gebeurt a.u.b.? 

 

 

 

 

Berichten voor de lagere school: 

 

1. Verkeerssituatie Thibautstraat:  

 

Op 09/01/2015 hebben we van District Deurne volgend antwoord ontvangen: 

 
De dienst mobiliteit heeft uw vraag met betrekking tot de ingang van de school verder onderzocht. 

Ter hoogte van de uitstulping zal een stilstaan- en parkeerverbod geplaatst worden. Alvorens de plaatsing van dit bord 

dient dit door het college gereglementeerd te worden via een besluit. Dit kan wel nog even wat tijd in beslag nemen. 

Met betrekking tot uw vraag over een zebrapad, ontvingen wij volgend advies: 

“We geven negatief advies voor de plaatsing van een zebrapad vlak voor de schoolingang. We willen immers 

vermijden dat kinderen vanuit de school recht de straat op rennen. Op de hoeken van de straat zijn daarom aan beide kanten 

zebrapaden aangebracht.” 

 

De collega’s van het Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf GAPA, die instaan voor de parkeerreglementering, zullen het 

dossier met betrekking tot het stilstaan- en parkeerverbod verder opvolgen. 

 

Het schoolteam en de buren vragen u met aandrang om uw voertuig niet verkeerd te parkeren, ook niet 

voor ‘eventjes’!  

Ouders en chauffeurs die met deze vraag rekening houden, worden bij voorbaat van harte bedankt!  

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer 

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

 

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 

*  donderdag 5/03/2015 Ki+K1+2 16.00-20.00: oudercontact 

 * vrijdag 6/03/2015 KS + LS laatste dag tweede aanmeldingsperiode 2015-2016 (geen voorrang) 

 * zaterdag 7/03/2015 KS+LS oudervereniging: quiz (Thibautstraat) 

 * donderdag 12/03/2015 LS  zwemmen 

 * vrijdag 13/03/2015 K3 zwemmen 

 * maandag 16/03/2015 KS+LS (internationaal) Comeniusproject (t/m 22/03/2015) – Juf Kristin, juf 

Tamara en directeur gaan mee en zijn dus niet op school! 

* maandag 23/03/2015 K3 Kleutermenu: 'Zeven' - cc. Berchem 

 * donderdag 26/03/2015 LS  zwemmen 

 * vrijdag 27/03/2015 K3 zwemmen 

* maandag 30/03/2015 LS L1+L2+L3: daguitstap naar Peerdbos 

 * woensdag 1/04/2015 KS schoolfotografie (+ 'familiefoto's in KS mogelijk tss 08.00 en 08.30) 

 * vrijdag 3/04/2015 K3 

LS 

bezoek lagere school (overgang naar eerste leerjaar) 

schoolfotografie (NM) 

* maandag 06/04/2015 

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

* vrijdag 17/04/2015 
 


