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nieuwsbrief 6  -  10 februari 2015 
 
Beste ouders   
 
Enkele dagen verwijderd van de krokusvakantie, bezorgen we u opnieuw een rijk gevulde nieuwsbrief. 
 
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 ook vorige nieuwsbrieven)! 
 
- inschrijvingen voor het schooljaar 2015 – 2016:  via https://meldjeaan.antwerpen.be 
 

- voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
 Voor wie zich aangeboden heeft tijdens de voorrangsperiode en een ‘ticket’ ontvangen heeft: de 

inschrijving moet gebeuren in de periode 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*. 
 
Na de registraties tijdens de voorrangsperiode van broers en zussen in het centraal aanmeldingsregister van 
meldjeaan.antwerpen.be  en de bevraging van de ouders of hun kind volgend schooljaar in onze school zal 
blijven, of naar een andere school zal gaan, kunnen we u hier de (momenteel) nog vrije plaatsen voor het 
schooljaar 2014 – 2015 melden. Deze cijfers moeten volgens de regelgeving aan u bekendgemaakt worden 
voordat de ‘reguliere aanmeldingsperiode’ van start gaat (zie hoger). Misschien kent u nog ouders die voor 
hun zoon/dochter een geschikte school zoeken. Een beetje extra mond-aan-mondreclame kan wonderen 
doen! Zeker voor onze lagere school kunnen we nog positieve promotie gebruiken! Alvast bedankt om het 
nieuws te verspreiden dat u tevreden bent van onze (lagere) school! Mogelijk kunt u ouders overtuigen die in 
het verleden beslist hadden om hun kind na onze kleuterschool in een andere school in te schrijven?  
 

leerjaar aantal vrije plaatsen maximum toegelaten 
kleuters – instapklas –  °2013 1 22 
eerste kleuterklas – °2012 4 24 
tweede kleuterklas – °2011 4 48 
derde kleuterklas – °2010 1 48 
eerste leerjaar 2 24 
tweede leerjaar 19 48 
derde leerjaar 21 48 
vierde leerjaar 15 48 
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* momenten voor inschrijving van 26/02/2015 t.e.m. 08/05/2015 (steeds na telefonische afspraak): 
 

dag  datum tijd in KS 
(1) 

in LS 
(2) 

kind met broer/zus 
op school* 

kind zonder 
broer/zus op 

school** 
 donderdag 26/02/2015 12.45 - 14.30 x   x    

vrijdag 27/02/2015 09.00 - 12.00   x x    
woensdag 4/03/2015 10.30 - 13.30 x   x    
donderdag 12/03/2015 08.45 - 11.30 x   x    
donderdag 2/04/2015 08.45 - 11.00   x x    
donderdag 2/04/2015 13.00 - 14.30 x   x    
donderdag 23/04/2015 13.00 - 14.30 x   x    
dinsdag 28/04/2015 09.00 - 12.00   x x x  
woensdag 29/04/2015 11.00 - 13.00 x   x x  
vrijdag 8/05/2015 11.00 - 13.00   x x x  
 
(1) = in kleuterschool, Maarschalk Montgomerylaan 15, 2100 Deurne 

  (2) = in lagere school, Thibautstraat 65, 2100 Deurne 
   

        * 1 - intakegesprek met de zorgcoördinator, daarna 2 -  administratieve inschrijving door de 
administratieve medewerker 

  
     ** 1 - kennismakingsgesprek met de directeur, daarna 2 - intakegesprek met de zorgcoördinator, 

 
vervolgens 3 -  administratieve inschrijving door de administratieve medewerker 

  
 
- GSM-inzamelactie: afgeven op school van 27 april t/m 11 mei 2015: Verzamelt u al oude GSM-toestellen in 
uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Super!! 
 
 
2. Dikketruiendag – vrijdag 13 februari 2015: 
 

Onze school zal op vrijdag 13 februari 2015 de verwarming een tikkeltje lager 
zetten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind die dag warmere kledij draagt a.u.b.? 
 
Onder het motto ‘isoleer eerst je lichaam’ hopen wij ons steentje bij te dragen 
tot een iets milieubewuste maatschappij. De verwarming iets lager, lichten 
doven wanneer verlichting niet echt nodig is, 
toestellen uitschakelen… Met kleine ingrepen kan al 
heel wat energie bespaard worden! Doet u mee?  
 
Meer info kan u vinden op www.dikketruiendag.be.   
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3. QUIZ van de ‘Hoedjes van Papier’ – zaterdag 7 maart 2015: 
 
Heeft u al een quizploeg samengesteld om deel te nemen aan de leuke en boeiende quiz van onze 
oudervereniging? Durft u het aan u te meten met de andere ploegen ? We zouden het super leuk vinden u 
en uw collega’s, familie en vrienden te mogen verwelkomen op de Hoedjesquiz! Vlug inschrijven is de 
boodschap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wafeltjesverkoop oudervereniging (zie ook in de week van 09/02/2015 ontvangen brief en bestelblad): 
 
Om extra centjes in het laatje te krijgen, organiseert de oudervereniging na een geslaagde wijnverkoop nu ook 
een wafeltjesverkoop. Wat kan je bestellen?  
 
1. vanillewafels 
2. chocoladewafels 
3. parisienne (harde  vanillewafel)   
4. chocolade parisienne (harde chocoladewafel) 
5. carré confituur 
6. frangipane 
 
De wafeltjes zijn verpakt in doosjes met een inhoud van 700 gram en kosten 6€ per doos. 
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Om de wafeltjes te bestellen, geef je onderstaand strookje uiterlijk maandag 09/03/2015 duidelijk ingevuld 
(samen met het gepast geld in een briefomslag) af op het secretariaat, of aan de klasleerkracht. Om zoveel 
mogelijk bestellingen te noteren, vind je bijgevoegd een apart blad om je bestellingen te noteren en bij te 
houden.  Zo kan je als je je wafels hebt afgehaald ze gemakkelijk verdelen. 
 
De bestelling kan afgehaald worden, zowel in de kleuterschool, als in de lagere school (keuze opgeven!), op 
volgende dagen:  woensdag 01/04/2015 tussen 9 en 16.00u of op donderdag 02/04/2015 tussen 9 en 17.00u 
 
Graag 1 bestelling per familie a.u.b.! Per 20 bestelde dozen per familie ontvang je een bioscoopticket ! 
Voor de topverkopersfamilie is er een verrassing voorzien!  
 
Alvast bedankt voor uw hulp om ook van deze actie een succes te maken! 
 
   
Berichten voor de kleuterschool: 
 
1. DVD van het Familiefeest van vrijdag 6 februari: 
 
Op vrijdag 6 februari 2015 vond het ‘Familiefeest’ van onze kleuterschool plaats in cc. 
Frans Messingstraat in Deurne. Het werd een groot succes ! Wat een feest! Op enkelen na namen alle 
kleuters deel en schitterden zij op het podium. Zoveel momenten van geluk en plezier die door de 
ongedwongen spontaniteit van de kinderen door het publiek beleefd werden! Hoeveel tranen van geluk en 
ontroering werden niet weggeveegd  bij de vele aanwezige ouders, grootouders en andere gasten?  De zaal zat 
vol, de aanwezigen hebben uitzonderlijk genoten. Bedankt aan iedereen om het mogelijk te maken! 
 
Heeft u de DVD nog niet besteld tijdens het Familiefeest? Geen nood! U kunt deze mooie kleuterherinnering 
van uw spruit nog bestellen door dit uiterlijk op vrijdag 13/02/2015 te doen door € 10,00 af te geven aan de 
klasleerkracht of op het secretariaat. Aan de ouders die tijdens het Familiefeest een DVD besteld hebben, 
maar nog niet betaald, vragen we om dat ook zeker uiterlijk vrijdag 13/02/2015 in orde te brengen. Super 
bedankt! 
 
 
2. Aanwezigheid en op tijd komen: 
 
Ook voor kleuters is het belangrijk dat zij zo vaak mogelijk naar school komen. Soms denken ouders dat er in 
de kleuterschool enkel gespeeld wordt. Niets is minder waar ! Om de ontwikkeling van uw kleuter te 
bevorderen en de latere leerkansen te vergroten raden we alle ouders aan om er voor te zorgen dat hun 
kleuter zo veel mogelijk aanwezig is! 
 

 
 
 
Het schoolteam vindt het fijn dat uw kleuter ten laatste om 08.40 aanwezig is, 
zodat de lesdag rustig en stipt om 08.45 van start kan gaan !  
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Berichten voor de lagere school: 
 
1. Verkeerssituatie De Borrekensstraat:  
 
Omdat de beschikbare parkeerplaatsen van de school in De Borrekensstraat vaak ingenomen werden door de 
buurtbewoners, werden op vraag van de directie parkeerhaken geplaatst.  
Om de verkeersdrukte in de Thibautstraat te beperken en de verkeersveiligheid in beide straten te verhogen, 
kunnen de ouders de parkeerplaatsen via het ‘park & ride’-systeem zonder probleem gebruiken om hun 
kinderen ’s morgens af te zetten en ’s namiddags af te halen. De buren mogen de parkeerplaatsen gebruiken 
op weekdagen van 18.00 tot 08.00, tijdens de weekends en vakanties.  
 
 
2. Zwemlessen:  
 
In onze lagere school gaan de leerlingen om de veertien dagen, tijdens de onpare 
weken, op donderdag zwemmen (zie nieuwsbrief 1). Kunnen zwemmen is een 
eindterm, wat betekent dat alle leerlingen ten laatste in het zesde leerjaar moeten 
kunnen zwemmen. Leren zwemmen is belangrijk, maakt deel uit van het officiële 
leerplan en behoort dus tot de leerplicht! Tot onze grote spijt merken wij op dat 
enkele leerlingen op regelmatige basis geen zwemgerief bijhebben . Het 
schoolteam vindt het alleszins erg fijn dat de meeste ouders er wel voor zorgen dat 
hun kind kan deelnemen aan de zwemlessen. In het belang van uw kind hopen we 
dat u er mee zal voor zorgen dat uw kind optimaal kan deelnemen aan de 
zwemlessen en iedere keer zijn/haar zwemgerief bij heeft!  
 
Onze school wil zwemzakjes beschikbaar stellen voor leerlingen die geen zwemgerief bij hebben.  
Zo kunnen wij hen helpen om ook deel te nemen aan de belangrijke zwemlessen. 
Heeft u nog een zwembroekje, badpak, badhanddoek en/of zwemzakje op overschot? We  
danken u alvast om wat u kan missen af te geven op school !   
 
 
3. Schoolbel – op tijd komen:  
 
Het op tijd kunnen starten met de lessen is van groot belang! Daarom heeft het schoolteam afgesproken om 
de schoolbel automatisch te laten werken aan het einde van iedere speeltijd. Zo zullen er steeds twee signalen 
zijn: één om in de rij van de klas te verzamelen en een tweede om met de leerkracht naar de klas te gaan.  
 

- ’s morgens, bij aanvang van de lesdag: eerste bel om 08.42 ; tweede om 08.45 
- na de ochtendspeeltijd: om 10.42 en om 10.45 
- na de middagpauze: om 13.42 en om 13.45 

 
Mogen we u vragen om er mee voor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is (zijn) a.u.b.? Het zou erg 
fijn zijn wanneer alle leerlingen minstens een vijftal minuutjes voor de eerste bel aanwezig zijn!  
 
De poort aan de Borrekensstraat gaat STIPT om 08.45 dicht en wordt pas terug geopend aan het einde van 
de lesdag! Wie te laat komt, kan enkel via de Thibautstraat de school betreden! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer 
Directeur 
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kalender: (alle wijzigingen worden in de linkerkolom met een * aangeduid) 
 

 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 tussen 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 
 


