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nieuwsbrief 2  -  3 oktober  2014

Beste ouders  

Via deze nieuwsbrief geven we u heel wat informatie. Alvast bedankt om alles aandachtig te willen lezen! 
Het eerste deel betreft mededelingen die voor iedereen nuttig zijn, gevolgd door berichten per niveau 
(kleuterschool en lagere school apart) om ten slotte te eindigen met de meest actuele kalender tot eind 
november 2014.

Berichten voor iedereen:

1. CLB-anker:

De CLB-anker voor onze school is de heer Steven Embrechts. U kan hem contacteren via het Stedelijk Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding, Lange Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen (03 206 13 11), via het GSM-nummer 
0492 89 65 91, of via steven.embrechts@so.antwerpen.be

2. voorrangsregeling voor broertjes en zusjes voor inschrijving 2015 – 2016:

Hebt u nog een kindje dat geboren is in 2013 en dat vanaf volgend schooljaar als instappertje naar onze school 
wil komen? Noteer dan alvast dat de aanmeldingsperiode voor voorrang voor broers en zussen nu al bepaald 
is: van donderdag 08.01.2015 (om 09.30) tot en met woensdag 21.01.2015. Volgt u zeker de media en verdere 
berichten zodat u uw kindje tijdig kan aanmelden en gebruik kunt maken van het voorrangsrecht! 

3. einde schooldag:

Het einde van de schooldag is om 15.25, op woensdag om 12.20 (voor wie ’s middags wordt afgehaald is het 
om 12.25). Mogen wij u extra vragen om deze tijdstippen te willen respecteren en niet vroeger aan te bellen 
a.u.b.? Vaak komen ouders enkele minuten vroeger, wordt de schoolpoort te vroeg open gezet en is er extra 
drukte aan de lokalen terwijl de lessen nog moeten eindigen…

4. bereikbaarheid secretariaat:

Wanneer kan u op het secretariaat per deelinstelling terecht?

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
 VM NM VM NM VM VM NM VM NM
juf 
Liliane - - LS LS KS KS KS - -

juf Kim KS LS - - KS - - LS KS
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5. aanvraag studietoelagen schooljaar 2014-2015:

Heeft u al een aanvraag voor studietoelagen ingediend voor het nieuwe schooljaar? Dit is mogelijk vanaf de 
eerste kleuterklas. Op de website www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ kan u met enkele eenvoudige 
klikken het digitale aanvraagformulier en de infofolder vinden. Het aanvragen van een studietoelage is 
eenvoudig en vraagt weinig tijd! Doet u de aanvraag liever op papier? Op het secretariaat van de school kan u 
een aanvraagformulier vragen. Een aanvraag indienen is gratis en brengt u hopelijk geld op! Via deze link komt 
u rechtstreeks op de juiste pagina.

Info voor hulp i.v.m. aanvraag van studietoelagen:

Het aanvraagjaar voor een school-of studietoelage 2014-2015 is al gestart. Vanaf 1 augustus kunnen ouders of leerlingen een aanvraag 
indienen tot en met 1 juni 2015. 

Als ze vragen hebben over hun aanvraag of het vervolledigen van hun dossier, kunnen zij bij de afdeling Studietoelagen of zijn partners 
terecht:

* bij de zorgcoördinator (juf Kristin) van onze school, na afspraak ;
* bij het Stedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): Lange Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen (na afspraak: 03 206 13 11)
* via de website www.studietoelagen.be ;
* via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur ;
* tijdens de bezoekdagen: elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 is het bezoekdag bij de provinciale diensten. U 
kunt er terecht met al uw vragen over de school- en studietoelagen en u krijgt hulp bij het invullen van uw aanvraag (Provincie Antwerpen: 
VAC, Lange Kievitstraat 111-113, bus 90, 2018 Antwerpen).Tijdens deze bezoeknamiddagen kan de afdeling aanvragen digitaal 
indienen, zelfs zonder pincode. Een digitale aanvraag kan sneller worden afgewerkt, want het vraagt geen registratietijd ;

6. MOS-logo: 

Met grote trots kunnen we u melden dat de twee deelinstellingen van onze school apart het derde 
MOS-logo in ontvangst mag nemen. Op donderdag 9 oktober zal een afvaardiging van onze school 
in Vilvoorde de officiële uitreiking bijwonen. Samen met de leerlingen, de ouders en het 
schoolteam zullen we nu bewaken dat de leeromgeving van onze school milieuvriendelijk en 
duurzaam blijft en met deze visie verder ontwikkeld wordt ! Meer info over het MOS-project kan 
u  hier vinden. 

7. inzamelen batterijen: 

Onze school neemt deel aan de BEBAT-actie. Alle gebruikte batterijen kan u in de ton aan het 
secretariaat steken. Per ingezamelde kg batterijen krijgt onze school punten, waarmee we dan 
educatief of sportief materiaal kunnen aankopen.
  

8. sporten bij Jespo:

Het nieuwe Jespo-sportseizoen 2014-2015 is weer van start gegaan. Ook dit jaar kunnen kinderen en 
jongeren tussen 3 en 18 jaar bij Jespo terecht voor hun favoriete sport. Zij kunnen kiezen tussen meer dan 
30 verschillende sporten op 39 verschillende locaties in Antwerpen. Wij hopen dat u de sportkriebels van uw 
kind(-eren) naar boven kan halen en het/hen warm kan maken om op regelmatige basis te sporten. Alle info 
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kan u op de website van Jespo vinden: www.jespo.be .

Berichten voor de kleuterschool:

1. aanvulling belangrijke data:

Op nieuwsbrief 1 (van 01/09/2014) ontbrak het oudercontact van 5 maart 2015 (van 16.00 tot 20.00) voor alle 
kleuterklassen, behalve voor K3.

Berichten voor de lagere school:

1. wieltjesdagen:

Op dinsdag en donderdag mogen de leerlingen ‘speelgoed op wieltjes’ meebrengen naar school om tijdens 
de speeltijd te gebruiken, uiteraard binnen de perken van het ‘normale’ (veilig, beperkt…). Skates, step, 
rolschaatsen zijn toegelaten, maar… we vragen wel om maximale bescherming mee te geven, zodat ongevallen 
beperkt worden. Volgende ‘minimale’ beschermingsmiddelen werden door het team afgesproken:

- skates: helm, elleboog- en kniebeschermers
- step: helm

In het belang van de kinderen kan het materiaal niet gebruikt worden indien de minimale beschermingsmid-
delen niet aanwezig zijn! We rekenen hiervoor op uw begrip!

2. afwezigheid wegens ziekte en te laat komen:

Wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte kan u:

- vier keer per schooljaar, voor maximaal 3 opeenvolgende dagen een zelfgeschreven briefje indienen 
om de afwezigheid te wettigen (dit mag niet in de week voor en na een schoolvakantie);

- een doktersattest afgeven (altijd verplicht bij afwezigheden in de week voor of na een schoolvakantie).

I.v.m. te laat komen:

- Te laat komen tijdens het eerste lesuur (= voor 09.35) = te laat;
- Te laat komen na het eerste lesuur (= na 09.35) = afwezig en dient steeds gewettigd te worden.

Vriendelijke groeten

Dirk De Backer
Directeur
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Kalender:

dinsdag 7/10/2014 K3 bezoek Middelheim: creatief atelier
donderdag 9/10/2014 LS zwemmen
vrijdag 10/10/2014 K3 Kleutermenu: 'Lessen in het donker', cc. Deurne

zwemmen
donderdag 16/10/2014 K3 korfbalnitiatie (op school)
vrijdag 17/10/2014 LS oudervereniging: filmavond
dinsdag 21/10/2014 L3 toneel: 'Een beetje Annie' - cc. Deurne, F. Messingstraat
donderdag 23/10/2014 LS zwemmen
vrijdag 24/10/2014 K3

LS
zwemmen
maandafsluiter

maandag 27/10/2014

KS+LS HERFSTVAKANTIE - Geen opvang!
dinsdag 28/10/2014
woensdag 29/10/2014
donderdag 30/10/2014
vrijdag 31/10/2014
dinsdag 4/11/2014 KS+LS (internationaal) Comeniusproject (t/m 07/11/2014)
donderdag 6/11/2014 LS zwemmen
vrijdag 7/11/2014 LS

K3
uitdelen herfstrapport
zwemmen

maandag 10/11/2014 KS+LS FACULTATIEVE VRIJE DAG - Geen school, geen opvang!
dinsdag 11/11/2014 KS+LS WAPENSTILSTAND - Geen school, geen opvang!
donderdag 13/11/2014 LS 16.00-20.00: oudercontact na herfstrapport (deel 1)
vrijdag 14/11/2014 KS oudervereniging: herfstactiviteit 
maandag 17/11/2014 K3

LS
16,00-20.00: oudercontact
16.00-20.00: oudercontact na herfstrapport (deel 2)

dinsdag 18/11/2014 LS L1+L2+L3: daguitstap naar Peerdbos
donderdag 20/11/2014 LS zwemmen
vrijdag 21/11/2014 K3 zwemmen
maandag 24/11/2014 KS+LS oudervereniging: vergadering (20.00-22.00: M. Montg.)
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