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nieuwsbrief 12  -  7 juni 2019  

 
Beste ouders   
 
Het einde van het schooljaar is in zicht. De laatste maand is van start gegaan en de voorbereidingen voor 
volgend schooljaar zijn al eventjes bezig. 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): 
 

- 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 12 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 2 vrije plaats 

derde leerjaar  1 vrije plaats 

vierde leerjaar VOLZET (met 6 leerlingen op de wachtlijst) 

vijfde leerjaar 3 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.  vrije dagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen: 
 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen de scholen in het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen gesloten zijn (d.w.z. dat 
er door de school geen opvang voor de kinderen georganiseerd wordt) op volgende momenten:  
 

MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

oktober 

7 oktober  facultatieve verlofdag 

16 oktober   pedagogische studiedag* 

28 oktober 31 oktober herfstvakantie 

november 

1 november  3 november herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand 

20 november  pedagogische studiedag* 

december 23 december  31 december kerstvakantie 

januari 
1 januari 5 januari kerstvakantie 

31 januari  facultatieve verlofdag 

februari 
12 februari  pedagogische studiedag* 

24 februari 29 februari krokusvakantie 

maart 1 maart  krokusvakantie 

april 6 april 19 april paasvakantie 

mei 

1 mei  Dag van de Arbeid 

20 mei  pedagogische studiedag* 

21 mei 22 mei Hemelvaart 

juni 
1 juni  Pinkstermaandag 

30 juni (vanaf 12.30)  personeelsvergadering  

juli 1 juli 31 juli zomervakantie 

augustus 1 augustus 31 augustus zomervakantie 
 
* De pedagogische studiedagen worden per school vastgelegd. De basisscholen organiseren de pedagogische studiedagen op verschillende dagen! 

 

Op vrijdag 30 juni 2020 eindigen de lessen om 12.25 (KS) of 12.30 (LS).  
Op die dag is er geen opvang voorzien na 12.30, ook geen nabewaking! 

 
 
 

4.  Spulletjes niet meer nodig?  
 

Wij zijn op zoek naar enkele spulletjes om leerlingen te kunnen helpen indien nodig. Hebben jullie nog bruikbare: 
 

- rubber laarsjes ;  
- carnavalspakjes ; 
- zwembroeken of badpakken ;  
- broeken met lange pijpen ;  
- trainingsbroeken ;  
- … ?     
 

 
Geef ze gerust af aan de leerkracht van jullie kind, of aan het secretariaat. Wij geven de spulletjes alleszins een goede 
bestemming! Alvast super bedankt ! 
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Berichten voor de kleuterschool:  
 
1. Geen fietsen plaatsen! 

 
De buurman van het linker huis (nummer 13) vraagt met aandrang om géén fietsen 
tegen zijn zijgevel te plaatsen. Alvast bedankt om hiermee rekening te houden en 
zijn vraag te willen respecteren! De mooie gevel dreigt immers beschadigd te 
worden… 
 

 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. Een baby’tje…! 
 
Op 7 mei werd Alain geboren, het zoontje van juf Marjan van het tweede leerjaar. 
Een dikke proficiat voor de trotse ouders en veel succes gewenst voor Alain ! 
  
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

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

 zondag 9/06/2019 PINKSTEREN 

 maandag 10/06/2019 VRIJE DAG - PINKSTERMAANDAG 

* dinsdag  11/06/2019 vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* donderdag 13/06/2019 L1 - tweedaagse in 'De Roerdomp' - Bokrijk 
K2 (A of B??) - De Muziekkoffer (Koningin Elisabethzaal) 
vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS)   verpl. 11/06 

 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) 
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 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! 

 
 
 


