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nieuwsbrief 10  -  17 mei 2019  

 
Beste ouders   
 
Hierbij bezorgen we jullie weer wat belangrijke nieuwtjes .  
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- woensdag 22 mei:  pedagogische studiedag voor het schoolteam 
- donderdag 30 en vrijdag 31 mei: ‘Hemelvaartweekend’ (= officiële feestdag met brugdag) 
- maandag, 10 juni:  ‘Pinkstermaandag’ (=officiële feestdag) 
- vrijdag, 28 juni vanaf 12.20: personeelsvergadering – afsluiten schooljaar* 

 

* Op vrijdag 28 juni 2019 is er geen naschoolse opvang! 
Alle kinderen moeten ’s middags afgehaald worden (KS om 12.25 ; LS om 12.30)! 

Voor de kleuters van de derde kleuterklassen worden andere afspraken gemaakt (boerderijklas). 
 
 
 
2. inschrijvingen schooljaar 2019-2020:  
 
De periode van inschrijvingen voor de eerste en de tweede aanmeldperiode loopt af op vrijdag 24 mei. Op dinsdag 28 mei 
om 09.00 starten de vrije inschrijvingen voor de nog beschikbare plaatsen. Alvast bedankt om de vrije plaatsen van onze 
school door te geven aan mogelijk geïnteresseerde ouders! 
 

Geboortejaar kleuterklas of leerjaar lagere school Vrije plaatsen of volzet? 

2017 – instapklas VOLZET (met lange wachtlijst) 

2016 – eerste kleuterklas 11 vrije plaatsen* 

2015 – tweede kleuterklas VOLZET (met 8 kleuters op de wachtlijst) 

2014 – derde kleuterklas 4 vrije plaatsen 

eerste leerjaar VOLZET (met lange wachtlijst) 

tweede leerjaar VOLZET (met 3 leerlingen op de wachtlijst) 

derde leerjaar  2 vrije plaatsen 

vierde leerjaar VOLZET (met 7 leerlingen op de wachtlijst) 

vijfde leerjaar 8 vrije plaatsen 

zesde leerjaar vrije plaatsen 

 
* We gaan van één instapklas dit schooljaar naar twee eerste kleuterklassen voor volgend schooljaar, vandaar dat er nog 
meerdere vrije plaatsen zijn. 
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3. Fiscale attesten 2018… 
 
… worden door de diensten van het Stedelijk Onderwijs aangemaakt, niet door de school. We hebben de 
attesten op woensdag 15 mei ontvangen en zullen op vrijdag 17 mei via jullie kinderen bezorgd worden.  
Het spijt ons dat de attesten dit schooljaar opnieuw laat uitgedeeld worden, maar dit gebeurt totaal buiten 
onze wil … 
 
4. (wettelijk) rookverbod op school: zie ook  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rookverbod-op-school: 
 

Een algemeen rookverbod is vanaf schooljaar 2018-2019 van kracht in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen 
en in de centra voor leerlingenbegeleiding: 
 

- 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ; 
- voor leerlingen, leraren, ouders en anderen. 
  

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere de 
shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks. Merk je dat anderen zich niet houden aan het rookverbod en stoor je je 
eraan, loop dan langs bij de directeur om erover te praten. 

 
De centrale argumentatie? De opvoedkundige opdracht van de school. Volwassenen hebben een belangrijke 
voorbeeldfunctie naar kinderen toe. Dat mag men alleszins niet onderschatten. Wanneer kinderen volwassenen zien 
roken, beschouwen ze het roken als ‘erg normaal’ en is de kans groter dat ze later ook zullen roken, want… zien roken 
doet immers roken. Zie eventueel ook: https://www.gezondleven.be/nieuws/een-rookvrij-leven-draait-niet-enkel-om-verbieden 
 
Voor onze school gaan we iets verder dan het wettelijke en vragen we aan de volwassenen om NIET te roken voor de 
schoolpoort wanneer de kinderen ’s morgens aankomen, of wanneer ze de school ‘s (na-) middags verlaten. Ten slotte 
vragen we met stip om peuken nooit op de grond te werpen! Alvast bedankt voor het begrip hiervoor en de stipte 
opvolging van deze vraag.  
 

 
4. Activiteiten van de oudervereniging: 

 
 
4.1 – Ouderfuif – zaterdag 25 mei 2019 
 
Zie flyer ! 
 
 
 
4.2 - vergadering van de oudervereniging: donderdag 
13/06/2019 (20.00), in de leraarszaal van de lagere 
school.  
 
Alle ouders zijn steeds welkom om o.a. tijdens deze 
vergaderingen op een constructieve manier mee na te 
denken over de school.   
Leuke ideeën of bedenkingen kunnen ook steeds  
via mail bezorgd worden aan de oudervereniging: 
oudervereniging.hoedjes@gmail.com 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rookverbod-op-school
https://www.gezondleven.be/nieuws/een-rookvrij-leven-draait-niet-enkel-om-verbieden
mailto:oudervereniging.hoedjes@gmail.com
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Berichten voor de kleuterschool: Geen aparte berichten. 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. (eventuele wijziging) keuze levensbeschouwelijk vak:   
 
In de lagere school heeft iedereen bij elke inschrijving de vrije keuze de keuze tussen een cursus in één van de 
erkende godsdiensten of de cursus in de niet-confessionele zedenleer. De keuzeverklaring geldt in principe 
voor de ganse duur van de lagere school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze 
van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.  
 
Om van de mogelijkheid gebruik te maken de keuze te wijzigen, kunnen de personen die het ouderlijk gezag 
uitoefenen in de school een nieuw keuzeformulier aanvragen en dit vóór 30 juni van het lopende schooljaar 
aan de directeur bezorgen (dit jaar is de laatste dag: vrijdag 28 juni om 12.30). De nieuwe keuze geldt vanaf de 
eerste schooldag van het volgende schooljaar.  
 
Voor het lopende schooljaar kan een keuze nooit gewijzigd worden! 
 
 
1. Humane sponsorloop: 

Op woensdag 15 mei 2019 ging de jaarlijkse humane sponsorloop van onze 
lagere school door in het Te Boelaerpark. Alle leerlingen van onze lagere school 
zetten zich super in voor goede doelen onder een stralend zonnetje.  
 
Onze sportievelingen liepen maar liefst méér dan € 1.500,00 bij elkaar. Super 

knap ! Een super dikke mercie voor onze sponsors en onze knappe leerlingen!  Zoals gemeld in de vorige 
nieuwsbrief gebruiken we dit geld voor goede doelen: o.a. ‘Diesterweg Hulpkas’, voor onze eigen leerlingen 
(o.a. het aankopen van sport- en spelmaterialen voor de speelplaats).  
 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 maandag 20/05/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 

 woensdag 22/05/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

 vrijdag 24/05/2019 MJA 2019 - laatste dag inschrijven - reguliere periode en 
voorrangsperiode voor broers en zussen en KVP (na afspraak) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

 dinsdag 28/05/2019 MJA 2019 - inschrijven - vrije inschrijvingen (vanaf 09.00, liefst na 
afspraak) 

 woensdag 29/05/2019 KS - sportdag - school + Boekenbergpark 

 donderdag 30/05/2019 VRIJE DAG - HEMELVAARTSDAG 

 vrijdag 31/05/2019 VRIJE DAG – BRUGDAG 

* maandag 3/06/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 03/12/16) 
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K1 + K1: uitstap 't Struisvolgelnest (hele dag) 

* donderdag 6/06/2019 Ki + K3: schoolfoto Koch (9-11u)  

* vrijdag 7/06/2019 L5 - zwemmen (12.00 - 12.45) 
L5 - sport 

* zaterdag 8/06/2019 Slotfeest - 200 jaar Stedelijk Onderwijs 

* zondag 9/06/2019 PINKSTEREN 

* maandag 10/06/2019 VRIJE DAG - PINKSTERMAANDAG 

* donderdag 13/06/2019 L1 - tweedaagse in 'De Roerdomp' - Bokrijk 
K2 (A of B??) - De Muziekkoffer (Koningin Elisabethzaal) 
vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* vrijdag 14/06/2019 L1 - tweedaagse in 'De Roerdomp' - Bokrijk 
L5 - zwemmen (12.00 - 12.45) 
L6 - sport 

* maandag 17/06/2019 L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
L6 - OVSG-EINDTOETS 

* dinsdag 18/06/2019 K2 (A of B??) - De Muziekkoffer (Koningin Elisabethzaal) 
L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
L6 - OVSG-EINDTOETS 
Dankavond vrijwilligers + oudervereniging (19.00-??) 

* woensdag 19/06/2019 L6 - OVSG-EINDTOETS 

* donderdag 20/06/2019 L5+6 - einduitstap naar 'Toverland' 
Dag van het Poetspersoneel 

* vrijdag 21/06/2019 L5 - zwemmen (12.00 - 12.45) 
L2 - Beekse Bergen (ganse dag) 
L5 - sport 
K3 - Zesjarigenfeest (19.30-??, deuren 19.00) 

* maandag 24/06/2019 LS - oudercontact + uitdelen zomerrapport (16.00 - 20.00) 

* dinsdag 25/06/2019 LS - oudercontact + uitdelen zomerrapport (16.00 - 18.00) 

* donderdag 27/06/2019 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' 
L1 - daguitstap naar de Zoo 
L6 - proclamatie (19.30 - deuren open 19.00) 

* vrijdag 28/06/2019 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
KS+LS - lessen eindigen om 12.30 (GEEN opvang) 

* maandag t/m 
zondag 

01/07/2019 
t/m 01/09/19 

ZOMERVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 
 
 


