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nieuwsbrief 9  -  28 april 2015 
Beste ouders   

 

De paasvakantie is voorbij, de dagen worden langer, de winterkledij mag hopelijk opgeborgen worden voor een 

lange periode… Voordat we over iets meer dan twee maanden aan een heerlijke zomervakantie kunnen 

beginnen, staat er nog heel wat op de planning voor onze school. Via deze nieuwsbrief brengen we u alvast op de 

hoogte met veel info ☺.  

 

Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief opnieuw eerst de algemene info lezen, gevolgd door de nieuwtjes die 

speciaal voor onze kleuter- en lagere school bestemd zijn.  

 

 

Berichten voor iedereen: 

 

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

 

- vrijdag, 1 mei:    ‘Dag van de Arbeid’ (=officiële feestdag) 

- woensdag, 13 mei:   pedagogische studiedag voor het schoolteam 

- donderdag, 14 mei:  ‘Hemelvaart’ (=officiële feestdag)  

- vrijdag, 15 mei:   brugdag na Hemelvaart 

- maandag, 25 mei:  ‘Pinkstermaandag’ (=officiële feestdag) 

- vrijdag, 5 juni:   facultatieve vrije dag voor het Stedelijk Basisonderwijs 

- woensdag, 24 juni:   pedagogische studiedag voor het schoolteam 

- dinsdag, 30 juni vanaf 12.20: personeelsvergadering – afsluiten schooljaar* 

 

* Op dinsdag 30 juni 2015 is er geen naschoolse opvang! Alle kinderen moeten afgehaald worden om 12.20! 

 

 

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

 

- inschrijvingen voor het schooljaar 2015 – 2016:  Vergeet zeker niet om de broers en zussen ten laatste op 

maandag 11/05/2015 in te schrijven, na telefonische afspraak via het secretariaat van de school. 

 

- GSM-inzamelactie: afgeven op school van 27 april t/m 11 mei 2015: zie brief, ontvangen maandag 27 april.  

 

 

3. School- en tuinfeest  -  zondag 21 juni 2015:  Jullie mogen zeker niet ontbreken! 

 

Heeft u deze datum al vastgelegd in uw gezinsagenda? Het wordt een super dag ☺!  

De oudervereniging en het schoolteam bereiden samen een fijn feest voor. ‘Circus’ zal het 

centrale thema zijn. Meer info volgt later.  

Dat het een groots opgezet feest zal worden, staat als een paal boven water! Het ganse 

gebeuren zal doorgaan in onze kleuterschool, maar we leggen uiteraard de klemtoon op 

SCHOOLfeest, wat betekent dat het voor al onze kinderen (kleuters en leerlingen), hun 

ouders, grootouders, hun familie en vrienden georganiseerd wordt.  
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We hebben zelfs van de stad Antwerpen een goedkeuring gekregen dat op 21 juni de Maarschalk 

Montgomerylaan van 9.00 tot 21.00 volledig verkeersvrij zal zijn. Er zullen bijgevolg leuke activiteiten zowel op 

het schoolterrein, als op de straat georganiseerd worden. 

 

Alvast een tipje van de sluier lichten?  

o Er zal voldoende aanwezig zijn om te smullen, snoepen en drinken (zelfs een BBQ, pannenkoeken…). 

o Kinderen zullen zich kunnen uitleven op het springkasteel, de ‘stormbaan’, of de ‘velcrowall’. 

o Circusvoorstellingen voor alle leeftijden, dansinitiatiesessies, animatie door Kindervreugd… 

o Activiteiten met de kinderen (alle leeftijden) door een circusschool… een ware ‘try out’! 

o Kraampjes met activiteiten en spelletjes voor de kinderen. 

o … 

 

4. Aangepaste schoolvisie:   Samen duurzaam leren en leven… 

 

Het schoolteam heeft onlangs haar schoolvisie aangepast. Uiteraard zijn de ‘filosofie’ en de waarden waarvoor 

onze school staat, behouden gebleven. De basistekst werd ingekort, zodat deze leesbaarder wordt:  

- Het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen(1), de missie en visie van het Stedelijk Onderwijs 

van Antwerpen(2)  en de visie van het Stedelijk Basisonderwijs(3) vormen de basis voor onze schooleigen visie. 

- Welbevinden is de basis van leren, daarom leggen we hier als school de klemtoon op. 

- Onze school is pluralistisch, wat inhoudt dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging.  

- Onze school streeft een totale ontwikkeling van het kind na. We willen dat onze kinderen opgroeien tot gelukkige, 

positieve, zelfstandige, mondige en kritisch denkende jongeren. We stimuleren doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheidszin om zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij. We leggen de 

focus op een gezonde en duurzame levensstijl. Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze school. 

- We zien kinderen als uniek met verschillende interesses en competenties.  

- Onze school zet sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van ieder kind binnen zijn mogelijkheden. We gaan 

voor een brede vorming. Ieder kind krijgt in onze school zorg op maat.  

- In onze school heerst een familiale sfeer met een groot wederzijds respect tussen de ouders, de kinderen en alle leden 

van het schoolteam. Samenwerking met de ouders vinden wij belangrijk. 

- We kijken kritisch naar onderwijsvernieuwing en halen er uit hoe we onze werking kunnen verbeteren.  We 

reflecteren steeds over alles wat we doen om de deskundigheid van het team te vergroten.   

- In onze school doen we er alles aan om duidelijke schoolafspraken te maken en na te komen.  

- Onze schoolvisie en onze schoolwerking gaan hand in hand. 

 

Volgend schooljaar zal een tekst samengesteld worden over hoe we als school ieder aandachtspunt uit onze visie 

verwezenlijken, of hopen te verwezenlijken. Wordt dus vervolgd! 

 

 

5. Schoolfotografie:  

 

Zie ontvangen brief. U kunt de foto’s uiterlijk op dinsdag 12 mei 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, een sleutelhanger, de klasfoto… bijbestellen? Uiteraard is dat mogelijk. In het pakket kan u een 

invulformuliertje vinden dat u uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015, samen met het gepaste bedrag, ingevuld afgeeft 

aan de klasleerkracht. De bijbestellingen worden u zo vlug mogelijk bezorgd. 
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Berichten voor de kleuterschool: 

 

1. ‘Giraffenklas’ - tweedaagse uitstap: 

 

Onze Giraffen zullen op dinsdag 26 en woensdag 27 mei kunnen genieten van een tweedaagse uitstap 

naar  ’t Groenhof. Uiteraard zal u hierover gedetailleerde informatie ontvangen via juf Kim.  

 

 

 

Berichten voor de lagere school: 

 

1. Verkeerssituatie in de Thibautstraat:  

 

Ondanks meerdere oproepen via nieuwsbrieven, duidelijke affiches aan de schoolpoort, 

persoonlijke vragen van het personeel rechtstreeks aan meerdere ouders… blijven ouders hun 

auto foutief parkeren �! 

 

De buurtbewoners komen op school klagen, zijn echt misnoegd en teleurgesteld dat wij – als 

school – ‘niets willen doen aan het probleem’…   

 

Hierbij nogmaals een vriendelijke oproep om uw auto niet verkeerd te parkeren a.u.b.! Er is geen enkel probleem 

om voor een garagepoort ‘stil te staan’, maar dan blijft er steeds iemand in de auto die het voertuig kan 

verplaatsen indien dit nodig blijkt. Wanneer u beslist om uw voertuig ‘te parkeren’, vragen wij u beleefd, maar 

uitdrukkelijk om niet voor de schoolpoort, noch voor een garagepoort te staan. U parkeert uw wagen wanneer u 

uit uw wagen stapt en uw zoon/dochter naar binnen begeleidt (m.a.w. er blijft niemand in de auto die de wagen 

kan verplaatsen)… 

 

Het schoolteam vindt het super dat u vaak de school betreedt bij het brengen en/of afhalen van uw kind, maar 

vraagt met aandrang om uw voertuig dan correct te willen parkeren! Alvast bedankt voor de hulp ☺! 

 

2. Meerdaagse uitstappen:  

 

Alle klassen van onze lagere school zullen in juni op meerdaagse uitstappen gaan: 

 

- eerste leerjaar:   donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2015  � Bokrijk 

- tweede leerjaar: donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2015  � Houthalen – Helchteren 

- derde leerjaar:   woensdag 10 t/m vrijdag 12 juni 2015  � ‘Den Appeldijk’ in Weert 

 

Uiteraard zal u nog gedetailleerde info ontvangen van de klasleerkrachten. 

 

3. Chiquita Kids Run – zondag 26 april 2015:  

 

Foto’s zeggen meer dan woorden ☺! Knap gelopen, jongens en meisjes!  

Super gedaan! 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer, Directeur 
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kalender: (alle wijzigingen worden in de linkerkolom met een * aangeduid) 

 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 

* maandag 1/06/2015 L1 IGEAN-toets (intergemeentelijke toets) 

* dinsdag 2/06/2015 L2  IGEAN-toets (intergemeentelijke toets) 

* woensdag 3/06/2015 K3 bezoek lagere school (overgang naar eerste leerjaar) 

* donderdag 4/06/2015 KS 

LS  

kleutermenu: Biba en Loeba (in 'KS Het Vliegertje') 

zwemmen 

* vrijdag 5/06/2015 KS+LS FACULTATIEVE VRIJE DAG - Geen school, geen opvang! 

* woensdag 10/06/2015 L3 meerdaagse uitstap: 'Den Appeldijk' (Weert) (t/m 12/06/2015) 

* donderdag 11/06/2015 L1 

L2 

meerdaagse uitstap: Bokrijk (t/m 11/06/2015) 

meerdaagse uitstap naar 'Bosberg' (Houthalen-Helchteren) 

* 
vrijdag 12/06/2015 K2A medisch onderzoek - hele dag (CLB - Pieter Van Isackerlaan, 

Deurne) 

* donderdag 18/06/2015 LS zwemmen 

* 
vrijdag 19/06/2015 K2B medisch onderzoek - hele dag (CLB - Pieter Van Isackerlaan, 

Deurne) 

* zondag 21/06/2015 KS+LS tuinfeest (M. Montgomerylaan) 

* woensdag 24/06/2015 KS+LS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - Geen opvang op school! 

* 
donderdag 25/06/2015 LS 16.00-20.00: uitdelen zomerrapport tijdens oudercontact  

(deel 1) 

* 

vrijdag 26/06/2015 LS 

 

K2 

K3 

16.00-18.00: uitdelen zomerrapport tijdens oudercontact  

(deel 2) 

Mikerf 

zesjarigenfeest 

* 
maandag 29/06/2015 KS+LS 19.00-23.00: afsluitmoment + dankavond voor 

oudervereniging 

* 

dinsdag 30/06/2015 LS 

KS+LS 

jaarafsluitmoment 

namiddag (vanaf 12.25): GEEN SCHOOL wegens personeels-

vergadering. Geen opvang in de school! 
 


