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nieuwsbrief 7  -  25 maart 2015 
 

 

Beste ouders   

 

De lente is gestart, de natuur herleeft, voor velen een super leuke periode. Nog even en onze kinderen kunnen 

genieten van een heerlijke paasvakantie. 

 

Zoals de vorige nieuwsbrieven, kunt u in deze nieuwsbrief opnieuw eerst de algemene info vinden, gevolgd 

door de nieuwtjes die speciaal voor onze kleuter- en lagere school bestemd zijn.  

 

 

Berichten voor iedereen: 

  

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

 

- inschrijvingen voor het schooljaar 2015 – 2016:  voorrangsregeling broers, zussen: de inschrijving moet 

gebeuren in de periode van donderdag 26/02/2015 t.e.m. maandag 11/05/2015, uitgezonderd tijdens 

schoolvakanties, na telefonische afspraak via het secretariaat van de school. 

 

- GSM-inzamelactie: afgeven op school van 27 april t/m 11 mei 2015: Hebt u al vele oude GSM-toestellen 

verzameld via uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Weldra zal er een doos staan in iedere deelinstelling 

om deze te verzamelen. 

 

 

 

2. Schoolfotografie:  

 

- kleuterschool: woensdag 1 april 2015 

- lagere school: vrijdagnamiddag 3 april 2015 

 

 

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

  

In het pakket zal naast kwaliteitsfoto’s met verschillende grootte, een sleutelhanger met foto voorzien worden 

(in 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.  
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3. Wafeltjesverkoop oudervereniging: 

 

De wafeltjesverkoop was een groot succes: er werden maar liefst 1032 dozen besteld ☺! 

 

De bestelling kan afgehaald worden, zowel in de kleuterschool, als in de lagere school (volgens de opgegeven 

keuze), op volgende dagen:   

 

- woensdag 01/04/2015 tussen 9 en 16.00u   en    donderdag 02/04/2015 tussen 9 en 17.00u 

 
Nog enkele leuke weetjes bij deze meer dan geslaagde actie: 

 

- De verkoop was een succes in beide vestigingen: Er zullen 470 dozen in de kleuterschool en 562 in de lagere geleverd 

worden. 

- Er zullen weldra maar liefst 25 bioscooptickets uitgedeeld worden aan de ‘grote’ verkopers: tien gezinnen zullen één ticket 

ontvangen (minstens 20 verkochte dozen), vijf gezinnen krijgen ieder twee tickets (minstens 40 dozen), één gezin zal drie 

tickets kunnen gebruiken (minstens 60 dozen) en één gezin zal zelfs vijf bioscooptickets ontvangen (minstens 100 dozen).  

- Het gezin met het grootst aantal verkochte dozen wafeltjes zal nog een extra verrassing ontvangen.  

 

 

4. (internationaal) Comeniusproject ‘Imagine living together…’:  

 

In de week van 16 maart nam onze school deel aan de Comeniusprojectmeeting in Antalya, 

Turkije. Dat het een leerzame, boeiende en vermoeiende werkweek was, staat als een paal 

boven water. Samen met directies en leerkrachten uit zeven Europese landen (Finland, 

Hongarije, Kroatië, Spanje, Portugal, Turkije en België), konden voor onze school enkele 

leerkrachten en de directeur getuige zijn van meerdere bezoeken aan lokale kleuter- en lagere scholen. Onze 

kleuters en leerlingen werken in de klas mee aan dit internationale project dat door Europa ingericht en 

betaald wordt. Weldra zal u in beide deelinstellingen foto’s en attributen kunnen bekijken.  

 

   

Berichten voor de kleuterschool: 

 

1. Schoolpoort: 

 

Hierbij een herhaling met extra oproep voor uw belangrijke medewerking, vnl. om in de eerste plaats de 

veiligheid van de kleuters te waarborgen. Wilt u er mee voor zorgen dat: 

 

- de deur van de schoolpoort aan de straat STEEDS volledig SLOTVAST gesloten wordt: 

� tussen 07.00 en 08.30 (voorbewaking) 

� tussen 08.45 en 15.25 (lestijden) 

� tussen 15.45 en 18.00 (nabewaking) 

 

- in de korte periodes van 08.30 tot 08.45 en van 15.25 tot 15.45 mag deze deur opengezet worden 

(geblokkeerd door de steen). Graag uw hulp om er mee voor te zorgen dat er geen enkele kleuter in 

een toevallig onbewaakt moment kan wegglippen a.u.b.! Het is immers niet logisch dat een kleuter op 

zijn/haar eentje de school zou verlaten… 

 

- het kleine, lage poortje aan de speelplaats STEEDS gesloten wordt, OOK tijdens de momenten dat de 

deur van de schoolpoort open mag staan! Het kleine poortje zorgt al voor een eerste ‘obstakel’ voor 

een kleuter die alvast naar huis zou willen gaan ☺! 
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Berichten voor de lagere school: 

 

1. Schoolpoort:  

 

Ook in de lagere school is het van groot belang dat de schoolpoort aan de Thibautstraat zoveel mogelijk 

gesloten blijft, uiteraard enkel om de veiligheid van onze kinderen te garanderen! We willen absoluut 

vermijden dat kinderen de school zonder toelating verlaten, of mensen de school betreden die er eigenlijk 

niets te zoeken hebben (zie verder: bv. voor fietsdiefstallen)… Daarom vragen we uw medewerking voor de 

volgende afspraken: 

  

- De schoolpoort STEEDS volledig SLOTVAST te houden: 

� tussen 07.00 en 08.30 (voorbewaking) 

� tussen 08.45 en 15.25 (lestijden) 

� tussen 15.45 en 18.00 (nabewaking) 

 

- In de korte periodes van 08.30 tot 08.45 en van 15.25 tot 15.45 mag ENKEL de rechter zijde van de schoolpoort 

opengezet worden (met de haak die we terug zullen hangen). De linker zijde van de schoolpoort mag niet 

losgemaakt worden, iets wat blijkbaar toch regelmatig gebeurt door ouders die dat op eigen houtje beslisten. In 

deze korte periodes hopen we te kunnen rekenen op uw opmerkzaamheid dat er niets gebeurt wat we eigenlijk 

niet willen… 

 

De poort aan de Borrekensstraat is STEEDS volledig gesloten tijdens de lesuren tussen 08.45 en 15.25. Deze 

gaat enkel ’s morgens (tussen 08.30 en 08.45) en ’s namiddags (tussen 15.25 en 16.00) open.  

 

2. project: ‘Pimp je speelplaats’: zie ook www.pimpjespeelplaats.be  

 

Onze school heeft via de werkgroep ‘speelplaatsvergroening en –vernieuwing’ van de oudervereniging een 

knap schoolproject ‘Pimp je speelplaats’ ingediend. ‘Pimp je speelplaats’ is een initiatief van meerdere 

organisaties, waar ‘Klasse’ er één van is. Volgens onze verkregen info werden er meer 

dan 500 schoolprojecten ingediend en lag de kwaliteit van de dossiers erg hoog. Een 

team van ervaren juryleden, afkomstig uit tal van organisaties en instanties selecteerden 

32 finalisten. Uiteindelijk zullen 16 scholen tot de winnaars behoren. Zij zullen een 

geldelijke steun ontvangen om hun speelplaats te ‘pimpen’.  

 

Met veel plezier kunnen we u nu al melden dat onze school bij de 32 finalisten hoort ☺! Op woensdag 1 april 

zullen we tijdens de prijsuitreiking te weten komen of onze school één van de winnaars zal zijn. Spannend, 

niet? Wordt vervolgd… Wat ook het uiteindelijke resultaat zal zijn: een dikke proficiat en super dankjewel aan 

de ouders die deze fantastische prestatie op hun hoed mogen steken! 

 

3. Fietsdiefstallen:  

 

Blijkbaar wordt de hoek Deurne-Berchem-Borgerhout ‘geplaagd’ door (kinder-) fietsdiefstallen. 

Niet enkel in onze school, maar ook kleuters en leerlingen van andere lagere en kleuterscholen 

in de buurt werden slachtoffer. Het profiel van de dader die bij meerdere diefstallen vermeld 

wordt, is een jonge, sportieve jongeman (17 tot 20 jaar). Hij betreedt de school op een moment 

dat er minder ‘bewaking’ is en wandelt dan rustig de school uit met een fiets aan de hand. 

Niemand treedt op, omdat het onopvallend en op momenten gebeurt dat vele ouders met hun 

kinderen (met of zonder fiets) de school verlaten. Ook aan zwembaden en sporthallen in de 

buurt werden naar verluidt in de voorbije periode al meerdere fietsen gestolen.  

 

TIP: Leg de fietsen steeds slotvast, ook binnen de schoolmuren! 
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Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer 

Directeur 

 

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

 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 

* maandag 20/04/2015 KS + LS start inschrijvingen 2015-2016 (tweede periode - geen voorrang) 

* donderdag 23/04/2015 LS  zwemmen 

* 

vrijdag 24/04/2015 K3 

LS 

LS 

zwemmen 

uitdelen lenterapporten 

maandafsluiter 

* zondag 26/04/2015 LS Chiquita Kids Run (Antwerp 10 Miles) 

* 

maandag 27/04/2015 KS+LS 

K2+K3 

KS+LS 

start GSM-inzamelactie (GoodPlanet) 

daguitstap naar 'Peerdsbos' 

oudervereniging: vergadering (20.00-22.00 - M. Montg.) 

* dinsdag 28/04/2015 K3 museumbezoek MAS 

* donderdag 30/04/2015 LS 16.00-20.00: oudercontact na lenterapport (vrijblijvend) 

* vrijdag 1/05/2015 KS+LS DAG VAN DE ARBEID - Geen school, geen opvang! 

* donderdag 7/05/2015 LS  zwemmen 

* vrijdag 8/05/2015 K3 zwemmen 

* 

maandag 11/05/2015 KS+LS 

 

KS+LS 

laatste dag inschrijvingen 2015-2016 (beide aanmeldingspe-

riodes) 

laatste dag GSM-inzamelactie 

* woensdag 13/05/2015 KS+LS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - Geen opvang op school! 

* donderdag 14/05/2015 KS+LS HEMELVAARTSDAG - Geen school, geen opvang! 

* vrijdag 15/05/2015 KS+LS BRUGDAG - Geen school, geen opvang! 

* woensdag 20/05/2015 KS sportdag (op school en in het Boekenbergpark) 

* 

donderdag 21/05/2015 K1A 

LS 

medisch onderzoek (op school) 

zwemmen 

* vrijdag 22/05/2015 K3 zwemmen 

* maandag 25/05/2015 KS+LS PINKSTERMAANDAG - Geen school, geen opvang! 

* 

dinsdag 26/05/2015 K3 

LS 

K1B 

KS + LS 

tweedaagse uitstap: 't Groenhof 

Sportdag - Lilse Bergen 

medisch onderzoek (op school) 

publiceren vrije plaatsen schooljaar 2015 - 2016 

* donderdag 28/05/2015 KS + LS start vrije inschrijvingsperiode schooljaar 2015 -2016 
 


