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nieuwsbrief 14  -  24 juni 2019 
 

Beste ouders   
 
Net voor de start van de zomervakantie bezorgen we u nog vele belangrijke nieuwtjes.  
Het schoolteam wenst u en uw familie een super fijne, zonnige, deugddoende en ontspannende zomervakantie.  
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. herinnering – niet vergeten! 
 

Op vrijdag 28 juni 2019 eindigen de lessen om 12.25 (KS) en 12.30 (LS).  
Alle kinderen moeten uiterlijk om 12.40 afgehaald worden. Er is geen nabewaking! 

 
 
2. start nieuwe schooljaar: 
 
We zien onze kleuters en leerlingen graag terug op maandag 2 september 2019! De schoolpoorten zullen om 08.30 wijd 
open staan om iedereen opnieuw met open armen te ontvangen !  
De kleuters worden iedere dag uiterlijk om 08.45 verwacht, want dan start de lesdag met het belangrijke onthaal.  
Om 15.25 eindigt de lesdag in de kleuterschool, in de lagere school is dat om 15.30.    
 
 
3. organisatie schooljaar 2019-2020:   
 
De klasindelingen van de kleuterschool zullen op woensdag 26 juni uithangen (in de hal aan het prikbord). In de lagere 
school zullen de klasindelingen op donderdag 27 juni uithangen (mededelingenbord aan de doorgang van de voorbouw).  
 
klasleerkrachten kleuterschool: 
 
Kabouterklas  instapklas   juf Annick  
Aapjesklas   eerste kleuterklas A  juf Yannick + juf Kelly (ieder halftijds) 
Visjesklas   eerste kleuterklas B  juf Kathleen 
Vlinderklas  tweede kleuterklas    juf Britt 
Giraffenklas  derde kleuterklas A   juf Kim 
Olifantenklas  derde kleuterklas B   juf Kyra 
 
zorg en atelier: juf Vicky en juf Kelly (= nieuwe juf) 
kleuterturnen: juf Jill (zal wegens moederschapsrust en aansluitend bevallingsverlof vervangen worden) 
 

klasleerkrachten lagere school (volgens de huidige beschikbare lestijden*): 
 
L1  juf Vicky en juf Ine   hoofdgebouw, gelijkvloers, rechts (idem dit schooljaar) 
L2  juf Marjan en meester Sam  hoofdgebouw, gelijkvloers, links (idem dit schooljaar) 
L3 juf Lin en meester Maarten  hoofdgebouw, eerste verdieping, rechts  
L4  juf Tamara en meester Glenn  hoofdgebouw, eerste verdieping, links  
L5  juf Nathalie en meester Jonas  voorbouw eerste verdieping 
L6  meester Ben  voorbouw eerste verdieping  
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Volgende leerkrachten zullen als zorgleerkracht/co-teacher ingezet worden: 
 

 - juf Georgette  
 - juf Annik 
 - juf Liesbeth 
 

* Mogelijk hebben we vanaf 1 september (en/of 1 oktober) meer lestijden ter beschikking, maar dat hangt af van het effectieve aantal ingeschreven 
leerlingen volgend schooljaar (de toestand op 01/10/2019 is bepalend)… Deze zullen dan extra voor zorg ingezet worden.  

 
Lichamelijke opvoeding, sport (L5+L6) en zwemmen:  meester Paul, meester Jeffrey en juf Jill (die wegens moederschapsrust en 
aansluitend bevallingsverlof vervangen zal worden).  

 
 Wie aan welke klassen lichamelijke opvoeding en/of sport zal geven, is nog niet geweten, dit hangt van het lesrooster af…  

 
Via één van de eerste nieuwsbrieven van het nieuwe schooljaar zal de besteding van de beschikbare lestijden gedetailleerd 
toegelicht worden, zodat de ouders op de hoogte zijn van hoe we onze middelen maximaal inzetten.  
 
 
 
4. info-avonden aanvang nieuwe schooljaar: 
 
We bezorgen u nu alvast de momenten van de kennismakings-infoavonden voor het nieuwe schooljaar.  
Omdat goede afspraken maken belangrijk is, hopen we dat alle ouders aanwezig kunnen zijn: 
 

- kleuterschool: dinsdag 3 september 2019 (19.30u, deuren open om 19.15, in de polyvalante zaal voor een 
algemeen infomoment door de directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in het lokaal van de juf 
van uw kleuter); 

- lagere school: donderdag 5 september 2019  (19.30u deuren open om 19.15,  in de refter voor een algemeen 
infomoment door de directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in het lokaal van de leerkracht 
van uw zoon en/of dochter. 

 
 
 
5. schoolreglementen schooljaar 2019-2020: 
 
Op de website van onze school (www.hoedjesvanpapier  Onze school  Schoolreglement) kunnen de nieuwe (aangepaste) 
schoolreglementen van het Stedelijk Onderwijs (apart voor kleuter en lagere school)  en de schoolspecifieke afspraken voor 
onze school (als onderdeel van het schoolreglement) voor volgend schooljaar alvast geraadpleegd worden.  
Alvast bedankt om deze al even grondig te willen lezen ! Inhoudelijk zijn er geen belangrijke wijzigingen, met uitzondering 
van de (facturatie van de) scherpe en minderscherpe maximumfacturen (zie schoolreglement punt  3.6, p. 25).  
 
 
 
6. openingsdata Stedelijk CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) tijdens de zomervakantie 2018:  
 
Het Stedelijk  CLB  Antwerpen is tijdens de zomervakantie 2018 open in: 
 
 juli: van 1 juli tot en met 12 juli 2019 
 augustus: van 15 augustus tot en met 30 augustus 2019 

 
Tel : 03 206 13 11    -    email: clb@so.antwerpen.be    -    openingsuren : 08.30 – 16.30 uur 

 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
http://www.hoedjesvanpapier/
mailto:clb@so.antwerpen.be
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7. Inschrijvingen schooljaar 2019-2020:  
 
Alvast bedankt om de nog vrije plaatsen door te geven aan ouders die nog een school zoeken voor hun kind(eren)! 
 

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 wachtlijst) 

2014 – derde kleuterklas VOLZET 

eerste leerjaar VOLZET (met lange wachtlijst) 

tweede leerjaar VOLZET 

derde leerjaar  VOLZET 

vierde leerjaar VOLZET (met wachtlijst) 

vijfde leerjaar 2 vrije plaatsen 

zesde leerjaar vrije plaatsen  

 

 
8. Activiteiten van onze oudervereniging:  

 
Ook dit schooljaar konden we opnieuw rekenen op een fijne samenwerking met 
onze oudervereniging. Wanneer we het lijstje bekijken met activiteiten die door de 
oudervereniging georganiseerd werden en tijdens andere activiteiten we van de 
oudervereniging ondersteuning kregen, kunnen we ontegensprekelijk opnieuw 
besluiten dat dit uitgebreid en een luxe is! Vandaar… aan iedere papa, mama, 
oma, opa… die hun spreekwoordelijke steentje hebben bijgedragen… super…  
 
 
 
9. SAVE THE DATE – niet te missen activiteit* voor volgend schooljaar, aangeboden aan alle ouders :  
 
- donderdag 18/10/2018:  infoavond ‘Cyber gamen’, i.s.m. Child Focus (19.30 – refter lagere school) 
 
Deze super interessante infoavond sluit perfect aan bij de twee infoavonden die we dit schooljaar i.s.m. Child Focus en de 
Gezinsbond, afdeling Deurne-Zuid, aangeboden hebben rond ‘Cyberpesten’ en ‘Internet en Privacy’ 
 
* bij de start van het nieuwe schooljaar zullen alle belangrijke data via nieuwsbrief 1 meegedeeld worden.  

 
 
10. Schooltoelagen 2019-2020: 
 
Voor wie eerder al een toelage kreeg, wordt sowieso een dossier opgestart. Nieuwe gezinnen vragen vanaf 
1 augustus online een toelage aan. Meer info krijgen jullie via de nieuwbrief van september. 

 
 
Berichten voor de kleuterschool:  
 
1. Klaslijsten schooljaar 2019-2020:  
 
De klaslijsten voor volgend schooljaar zullen op woensdag 26 juni 2019, aan het einde van de schooldag in de 
kleuterschool in de hal aan het prikbord uithangen. Zo kan u alvast zien bij welke juf uw kindje volgend schooljaar in de klas 
zal zitten . 
 
 
 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=7654a55ea0&e=7a648e7075
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2. Belangrijk - verplichte aanwezigheid 5-jarige kleuters (K3):  
 
5-jarige kleuters in de derde kleuterklas moeten ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn om op 6-jarige leeftijd 
rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.  

 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. Let op – We hebben iets andere lestijden in de lagere school t.o.v. de kleuterschool! 
 
Om de beschikbare onderwijstijd nog beter te bewaken, werken we bij de start van de lesdag en na de speeltijden telkens 
met twee belsignalen : 
 
- ’s Ochtends worden de leerlingen tussen 08.30 en 08.40 opgevangen op de speelplaats. Alle leerlingen worden dus 
uiterlijk om 08.40 op school verwacht. Om 08.45 starten de lessen dan effectief.  
 
- dagindeling:  

- eerste belsignaal:    om 08.40 (leerlingen stoppen met spelen en gaan naar hun rij)  
- tweede belsignaal:    om 08.42 (leerlingen vertrekken naar de klaslokalen) 
- les:     van 08.45 tot 10.25 
- speeltijd:     van 10.25 tot 10.45 
- eerste belsignaal na de speeltijd:  om 10.45 (leerlingen stoppen met spelen en gaan naar hun rij)  
- tweede belsignaal na de speeltijd:  om 10.47 (leerlingen vertrekken naar de klaslokalen) 
- les:      van 10.50 tot 12.30 
- middagpauze:     van 12.30 tot 13.40 
- eerste belsignaal na de middagpauze:  om 13.40 (leerlingen stoppen met spelen en gaan naar hun rij)  
- tweede belsignaal na de middagpauze: om 13.42 (leerlingen vertrekken naar de klaslokalen) 
- les:      van 13.45 tot 15.25 

 
 
 
2. Klaslijsten schooljaar 2019-2020:  
 
De klaslijsten voor volgend schooljaar zullen op donderdag 27 juni 2019, aan het einde van de schooldag, in de lagere 
school aan het mededelingenbord in de doorgang van het voorgebouw (Thibautstraat) opgehangen worden. Leuk om nu al 
te weten bij welke leerkracht uw zoon en/of dochter hoofdzakelijk les zal krijgen ! Iedere leerkracht is verantwoordelijk 
voor een deel van de leerlingen van het desbetreffende leerjaar voor Wiskunde en Nederlands, maar zij werken hiervoor 
intensief samen. Voor ‘Mens en Maatschappij, Wetenschappen en techniek’ (vroeger ‘Wereldoriëntatie), ‘Muzische 
Vorming’, ‘Sociale Vaardigheden’, ‘Leren leren’ en ‘ICT’ zijn beide leerkrachten samen verantwoordelijk.  
 
 
 
3. meerdaagse uitstappen 2019-2020: 
 
- eerste leerjaar:   van donderdag 18 t/m vrijdag 19 juni 2020: ‘De Roerdomp’ in Bokrijk 
- tweede leerjaar:   van maandag 15 t/m dinsdag 16 juni 2020: ‘De Bosberg’ in Houthalen 
- derde leerjaar:   van woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober 2019: natuurklassen in ‘Hoge Rielen’ in Kasterlee 
- vierde leerjaar:   van maandag 30 sept. t/m vrijdag 4 oktober 2019: bosklassen in ‘Het Veen’ in Sint-Job-in-‘t-Goor 
- vijfde + zesde leerjaar:  van maandag 23 t/m vrijdag 27 maart 2020: Ardennenklassen in Mambaye (Spa) 
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4. Actie “Lezen is leuk”: 
 
De zomervakantie is in zicht en zoals elk jaar wil de vzw Buurtwerk ’t 
Lampeke de zin in lezen bij de kinderen warm houden. Ook de 
ouders, grootouders worden erbij betrokken. Misschien iets leuk om 
de info even te lezen die je via de link kan lezen? Meer info vind je 
op www.lezenisleuk.be 
 
Het ganse schoolteam raadt de leerlingen aan om dagelijks 
(minstens) 15 minuten (hardop) te lezen (boek, strip… eender wat) 
om het leesplezier, de leesvaardigheden (technisch en begrijpend 
lezen) te bevorderen (behouden) en verbeteren. Samen lezen en 
praten over wat gelezen werd, maakt de leesbeurten nog leuker en 
nuttiger .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kalender:  (Wat gewijzigd, of aangevuld, werd t.o.v. de vorige nieuwsbrief werd in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 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! 

* 
maandag t/m 
woensdag 

01/07/2019 
t/m 03/07/19 

De school is nog open. Het secretariaat en de directeur* zijn van 09.00 
tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 bereikbaar in de lagere school.  
*steeds een afspraak maken 

* 
maandag t/m 
vrijdag 

26/08/2019 
t/m 30/08/19 

De school is terug open. Het secretariaat en de directeur* zijn van 
09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 bereikbaar in de lagere school. 
*steeds een afspraak maken 

* 
maandag 2/09/2019 start van de lessen 

Ki - instapdatum (ten laatste geb. 02/03/17) 

* dinsdag 3/09/2019 KS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* donderdag 5/09/2019 LS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

http://www.lezenisleuk.be/
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* vrijdag 6/09/2019 L5 - zwemmen 

* 
vrijdag 13/09/2019 08.00-08.40: familiefoto's (turnzaal LS) LS + schoolfotografie LS 

L5 - zwemmen 

* 
dinsdag 17/09/2019 K3A - bezoek Middelheimmuseum 

oudervereniging - opstartvergadering (20u - LS) 

* 
woensdag 18/09/2019 08.00-08.45: familiefoto's (turnzaal KS) 

KS - schoolfotografie 

* donderdag 19/09/2019 K3B - bezoek Middelheimmuseum 

* vrijdag 20/09/2019 L5 - zwemmen 

* maandag 23/09/2019 vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* 
woensdag 25/09/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

(LS -Scholenveldloop - o.v.) 

* 
maandag t/m 
vrijdag 

30/09/2019 
t/m 04/10/19 

L4 - bosklassen (Het Veen - Brecht) 
  

 
 
 
 
 
 

 


