
Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier” 
 
kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 Deurne 
tel 03 320 81 70  -  fax 03 320 81 71 
 
lagere school: Thibautstraat 65 - 2100 Deurne 
tel 03 293 27 80  -  fax: 03/ 293 27 99 
 
hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be 
www.hoedjesvanpapier.be 

 

 

1 

 

nieuwsbrief 5  -  26 november ‘18 
 

 
Beste ouders   
 
Opnieuw hebben we heel wat informatie voor de ouders. Alvast bedankt om alles aandachtig te 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 aan de 
kerstvakantie.  
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. zorg op school: 
 

Vorig schooljaar, n.a.v. de bevraging van 
de ouders, werd het duidelijk dat de 
ouders van de zorgwerking binnen onze 
school niet echt op de hoogte waren.  
Via nieuwsbrief 10 van juni 2018 
beloofden we om onze zorgwerking via 
één van de eerste nieuwsbrieven van dit 
schooljaar voor alle ouders kenbaar te 
maken via een ‘zorgbrochure’, of 
‘zorgflyer’.  
Alle ouders zullen in de week van 
26 november de algemene 
‘zorgbrochure’ (flyer) ontvangen. Deze 
flyer zal ook digitaal bezorgd worden via 
pdf.  
 
 

Ouders van kinderen die extra zorg krijgen, zullen via de klas- of zorgleerkracht, of via de zorgcoördinator, de 
extra uitgebreide en gedetailleerde informatie ontvangen. Deze info kan uiteraard, ter kennisgeving, door 
iedereen steeds via de schoolwebsite geraadpleegd worden. Klik hiervoor links onderaan op ‘Visie, aanpak en 
zorgwerking’. Daarna kan je helemaal onderaan de documenten van onze zorgwerking vinden.  
  
 
2. NIEUWE datum SCHOOLFEEST – zondag 5 mei 2019:  
 

Het schoolfeest zal doorgaan op zondag 5 mei 2019 en niet op zondag 26 mei 2019. We 
hebben deze nieuwe datum moeten kiezen door de verkiezingen die op 26 mei zullen 
doorgaan.  
Omdat het schoolfeest voor de ganse school (kleuters- en lagere school) ook dit schooljaar 
in de lagere school zal doorgaan en de turnzaal op 26 mei zal gebruikt worden om 
stembureaus in te richten, konden we niet anders dan deze beslissing te nemen. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36
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3. SOCIAAL FONDS Stedelijk Onderwijs:  
 
Onze school heeft een positieve samenwerking met het Sociaal Fonds van het Stedelijk Onderwijs. Samen 
bekijken we hoe we het voor alle ouders financieel haalbaar kunnen maken om de schoolfacturen te betalen.  
Ouders kunnen steeds in alle discretie een afspraak maken met de zorgcoördinator, of de directeur om samen 
te bekijken hoe we hulp kunnen bieden, om tips te krijgen om de schoolfactuur beperkt te houden en om via 
verschillende instanties extra tussenkomsten te krijgen wanneer men daar recht op heeft.   
 
Bezorg ons zeker een strookje van de mutualiteit voor je kind(eren), indien het recht heeft op een 
‘verhoogde tussenkomst’. Dit strookje kan afgegeven worden aan Kim Leys (administratieve medewerker, 
verantwoordelijk voor de schoolfacturatie), Kristin Vandecasteele (de zorgcoördinator), of de directeur. 
 
Algemene info over het Sociaal Fonds van het Stedelijk Onderwijs zal aan alle ouders bezorgd worden.  
 

Discretie wordt maximaal verzekerd!  
 
  
4. VOORRANG BROERS en ZUSSEN: inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020:   

via https://meldjeaan.antwerpen.be 
 

Heb je nog een kind binnen het gezin dat volgend schooljaar naar onze school wenst te komen? Houd dan 
zeker rekening met de voorrangsperiode voor broers en zussen die al in onze school zitten:  

 
voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
 - aanmelden vanaf vrijdag 01/02/2019 (09.30) t.e.m. vrijdag 15/02/2019 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: ten laatste op maandag 25/02/2019 (10.00) 
- inschrijven: van dinsdag 12/03/2019 t.e.m. dinsdag 02/04/2019 en van maandag 06/05/2019 t/m vrijdag  
24/05/2019, uitgezonderd tijdens schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

data ‘Meld je aan’ voor aanmelden nieuwe kleuters en/of leerlingen voor het schooljaar 2019-2020: 
 

op  activiteit 

van vrijdag 1 februari (09.30u) t/m 
vrijdag 15 februari 2019 (17.00u) 

‘voorrangsregeling’ - (= eerste) aanmeldperiode voor broers en zussen (en kinderen van 
personeel) voor schooljaar 2019 – 2020  

van vrijdag 1 maart (09.30u) t/m 
vrijdag 29 maart 2019 (17.00) 

‘reguliere’ (= tweede) aanmeldperiode voor iedereen voor schooljaar 2019 – 2020 

van dinsdag 12 maart t/m dinsdag 2 
april en van maandag 6 mei t/m 
vrijdag 24 mei 2019 (uitgezonderd 
tijdens de vakanties en vrije dagen) 

Inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel (na toewijzing 
plaatsen) voor schooljaar 2019 – 2020 (de inschrijvingen gebeuren na afspraak) 

vanaf maandag 6 mei t/m vrijdag 24 
mei 2019 (uitgezonderd tijdens de 
vakanties en vrije dagen) 

inschrijvingsperiode na ‘reguliere’ (tweede) aanmeldperiode  (na toewijzing plaatsen) voor 
schooljaar 2019 – 2020 (de inschrijvingen gebeuren na afspraak) 

vanaf dinsdag 28 mei 2019  start vrije inschrijvingsperiode voor schooljaar 2019 – 2020 (liefst na afspraak, maar eerst = 
eerst) 

 
 

 
 

https://meldjeaan.antwerpen.be/
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5. kijk- en bezoekdagen voor ‘Meld je aan 2019’ voor geïnteresseerde ouders voor nieuwe inschrijvingen 
voor het schooljaar 2019-2020:  

 
= DEFINITIEVE WIJZIGING t.o.v. wat via vorige nieuwsbrieven gecommuniceerd werd! 

 
op  activiteit 

maandag 18 februari 2019  zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie: telkens op het 
uur, om 09.00 – 10.00 en 11.00  

donderdag 21 februari 2019  zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie, KS: om 19.00 
en 20.00 ; LS: om 19.00 en 20.15 

dinsdag 26 februari 2019  zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie,  telkens op het 
uur, om 14.00 en 15.00.  

 

 
6. Hoofdparasieten – luizen en neten:  

  

 Regelmatig worden we geconfronteerd met hoofdparasieten bij één of meerdere 
kinderen. Onze school gaat al enkele jaren de strijd aan tegen deze nare parasieten. Op 
regelmatige tijdstippen (na iedere schoolvakantie) worden alle kinderen door het 
‘kriebelteam’ gecontroleerd op aanwezige hoofdparasieten. Wanneer bij een kind luizen 
en/of neten gevonden worden, wordt aan alle kinderen van de betrokken klas dezelfde dag 

een brief meegegeven. Uiteraard blijft de boodschap aan alle ouders om steeds waakzaam te zijn en het 
hoofd van hun kind(eren) regelmatig (wekelijks?) grondig na te kijken en de klasleerkracht te verwittigen 
wanneer er parasieten gevonden worden. De zorgcoördinator plant dan onmiddellijk een onderzoek bij 
alle kinderen uit de betrokken klas. Bedankt voor uw hulp en medewerking! 

  
Wanneer ouders vragen hebben omtrent hoofdparasieten, kunnen ze steeds een kijkje nemen op 
http://www.klasse.be/ouders  zoekfunctie: luizen  

  

Er wordt aangeraden om de ‘natkammethode’ toe te passen alvorens te starten met agressieve producten 
(die de hoofdhuid kunnen schaden en parasieten mogelijk immuun kunnen maken). Voor eventuele tips 
kunt u steeds terecht bij onze zorgcoördinator. Het is eveneens aan te raden om de Assy Luizenkam uit te 
proberen. Naar verluidt zouden agressieve, chemische producten ook met deze kam niet nodig zijn. Meer 
info over deze handige luizenkam kan je vinden op www.assyluizenkam.nl. Via YouTube is het mogelijk om 
een duidelijk instructiefilmpje te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Q8wVsJn3H9U.  

  

Bedankt voor jullie hulp om deze parasieten uit de school te weren ! 
 
7. Veilig internet, cyberpesten en… veilig online gamen:  
 
Op donderdagen 18 oktober en 22 november 2018 bood onze school, i.s.m. de ‘Gezinsbond Deurne-Zuid’ en 
‘Childfocus’, aan de ouders van onze kinderen twee interessante thema-avonden aan over ‘veilig internet’ en 
‘cyberpesten’. Op www.veiligonline.be kunnen (groot-) ouders alvast vele nuttige tips en info vinden.  
 
Volgend schooljaar zullen we tijdens het eerste trimester opnieuw voor de oudere een actuele thema-avond 
organiseren over veilig online gamen. De exacte datum zal jullie nog dit schooljaar gemeld worden, zodat 
ouders die avond kunnen reserveren in de agenda’s.   

 
Om de ouders alvast een beetje wegwijs te maken in de wereld van videogames, bezorgen we jullie hierbij een 
interessante website over online gamen: https://www.speelhetslim.be/ .  

http://www.klasse.be/ouders
https://www.klasse.be/?s=luizen
http://www.assyluizenkam.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wVsJn3H9U
http://www.veiligonline.be/
https://www.speelhetslim.be/
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Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Tekenfund: 

 
Alle kleuters hebben een knap kunstwerk gemaakt. De ouders hebben 
via hun kleuter de nodige informatie ontvangen hoe ze digitaal hun 
bestelling kunnen plaatsen. Geef oma, opa, peter, of meter een 
gepersonaliseerd kerstgeschenk en ga vlug een kijkje nemen op de 

website www.tekenfund.be. Je gebruikt dan de individuele inloggegevens die je ontvangen hebt. Neem vlug 
even contact op met de klasjuf van jouw kleuter, indien je de inloggegeven niet meer vindt.  
Bestellingen kunnen nog t/m 1 december 2018 geplaatst worden! Veel plezier met de kunstwerken !  
 
De opbrengsten zullen via onze oudervereniging gebruikt worden om extra spel- en speelmaterialen aan te 
kopen voor op de speelplaats. Dankzij de vorige actie kochten we de nieuwe fietsen aan. 

 
  

Berichten voor de lagere school: 
 
1. Maat op straat’- actie:  

 
Omdat verkeersveiligheid en zichtbaarheid in het verkeer super belangrijk zijn, nam onze 
lagere school in oktober deel aan de zichtbaarheidsactie ‘Maat op straat’ van de lokale 
politie van Antwerpen. Onze leerlingen verzamelden vele gele handjes, charters waarmee 
ouders, buren, vrienden en familieleden aangespoord werden om extra aandacht te 
schenken aan verkeersveiligheid. De kinderen en hun ouders werden hierbij – samen met 
onze actie ‘Helm op, fluo top’ aangemoedigd om steeds zichtbaar naar school te komen 
(en uiteraard terug naar huis te gaan). Fluohesjes, -helmen en –handschoenen… onze 
kinderen zijn zichtbaar in het verkeer! 
 

 
Een bezoek van enkele acteurs van de Buurtpolitie hebben we niet gewonnen, maar we ontvingen wel knappe 
affiches waarmee we door de politie en de acteurs van de Buurtpolitie bedankt worden voor onze inzet. Knap 
gedaan, jongens en meisjes! Een dikke mercie voor jullie inzet om vele handjes te verzamelen !  
 

En nu… volhouden hoor om maximaal zichtbaar te zijn op straat, zeker in de donkere periodes(s)!  

http://www.tekenfund.be/
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Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, 
Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 dinsdag 27/11/2018 L5+L6 - uitstap 'belevingsklas' en stadswandeling 

 vrijdag 30/11/2018 KS - STEAM-dag (i.s.m. AP) 
L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L2A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

 maandag 3/12/2018 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

 dinsdag 4/12/2018 KS + LS - Sintdag! 

 vrijdag 7/12/2018 L2A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

 vrijdag 14/12/2018 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 
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oudervereniging - LS - kerstactiviteit - kinderfuif (19.00-22.00)  

* maandag 17/12/2018 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
oudervereniging - KS - kerstactiviteit (16.00-18.00)  

 dinsdag 18/12/2018 LS - toonmoment (14.00-15.15) 

* vrijdag 21/12/2018 L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 – sport 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

 maandag t/m 
zondag 

24/12/2018 
t/m 06/01/19 

KERSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 7/01/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geboren op 07/07/16) 

* vrijdag 11/01/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport  

* maandag 14/01/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 

* donderdag 17/01/2019 L5+L6 - infoavond secundair onderwijs (refter - 19.00 - deuren open 
18.45) 

* vrijdag 18/01/2019 L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* dinsdag 22/01/2019 K3 - infoavond eerste leerjaar (refter LS - 19.00 - deuren open om 
18.45) 

* vrijdag 25/01/2019 LS - uitdelen winterrapport 
L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L6 - sport 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 

* maandag 28/01/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
oudervereniging - start wafeltjesverkoop 
KS - oudercontact (16.00 - 20.00) 

* donderdag 31/01/2019 Dag van de Directeur 
LS - (vrijblijvend) oudercontact na winterrapport (16.00 - 20.00) 

* vrijdag 1/02/2019 MJA 2019 - aanmelden - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
kinderen van personeel (vanaf 01/02 09.30 t/m 15/02/2019 - 17.00) 
Ki - instapdatum (ten laatste geb. 01/08/16) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport  

* zaterdag 2/02/2019 oudervereniging -QUIZ (LS) 

* dinsdag 5/02/2019 oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* woensdag 6/02/2019 K3 - schaatsinitiatie  (Ruggeveld - VM) 

* donderdag 7/02/2019   

* vrijdag 8/02/2019 FACULTATIEVE VRIJE DAG 

 

  


