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nieuwsbrief 7  -  1 februari 2019 
 

Beste ouders   
 
De feestdagen zijn al even voorbij. De tijd gaat erg vlug, want ook januari behoort inmiddels tot het verleden… 
Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief eerst informatie vinden die voor alle ouders belangrijk kan zijn. Voor 
de kleuter- en de lagere school werden opnieuw aparte boodschappen in deze nieuwsbrief vermeld. 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020:  via https://meldjeaan.antwerpen.be  
 
NIET VERGETEN!  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: uiterlijk op maandag 25/02/2019 
- inschrijven: van dinsdag 12/03/2019 tot en met dinsdag 02/04/2019 en van maandag 06/05/2019 tot 

en met vrijdag 24 mei 2019, uitgezonderd tijdens   schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat. 
 
 
2. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- vrijdag 8 februari:  facultatieve vrije dag 
- woensdag, 20 maart:   pedagogische studiedag voor het schoolteam 

 

 
3. Capaciteiten per leeftijdscategorie (KS) en leerjaar (LS) in onze school voor schooljaar 2019-2020: 
 
leeftijdscategorie (KS) of leerjaar (LS) maximum verwacht* vrije plaatsen * 

instapklas – geboortejaar 2017  22 0 22 

K1 – geboortejaar 2016 48* 25 23* 

K2 – geboortejaar 2015 24 24 0 

K3 – geboortejaar 2014 48 42 6 

eerste leerjaar  48 48 0 

tweede leerjaar  48 46 2 

derde leerjaar  48 48 0 

vierde leerjaar  48 48 0 

vijfde leerjaar  48 40 8 

zesde leerjaar  48 26 22 

* Dit zijn uiteraard voorlopige aantallen, op basis van wat de ouders meldden via de bevraging die in januari gehouden werd.    
 
* Volgend schooljaar zullen wij opnieuw 2 eerste kleuterklassen inrichten, wat maakt dat er 23 vrije plaatsen 
zijn voor nieuwe kleuters van de eerste kleuterklas. Kleuters geboren in 2016, die voor dit schooljaar 
geweigerd werden en op de wachtlijst terechtkwamen, kunnen opnieuw aangemeld worden om kans te 
maken om vanaf september wel naar onze school te komen. Alvast bedankt om dit door te geven aan 
geïnteresseerde ouders ! 

https://meldjeaan.antwerpen.be/


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 

 

 

2 

 
4. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en leerlingen:  
 
Alvast bedankt om de data van onze kijkdagen door te geven aan geïnteresseerde ouders!  
Vraag gerust de knappe flyer op het secretariaat om te helpen verspreiden…  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. luchtkwaliteit: 
 
Hierbij vragen we met aandrang aan alle ouders die hun kind(eren) met de wagen naar 
school brengen om de motor niet te laten draaien wanneer u aan de school (correct) 
wachtend geparkeerd staat.  De luchtkwaliteit willen we toch niet nog verder nodeloos 
verknoeien? Onze longen danken jullie alvast voor de kleine inspanning ! 
 
 
 

 
6. Dikketruiendag – dinsdag 12 februari 2019:  
 
Op dinsdag 12 februari zal de verwarming enkele tikkeltjes 
lager staan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind die dag warmere 
kledij draagt a.u.b.? 
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7. Wafeltjesverkoop oudervereniging (zie ook op 25/01 en 31/01/2019 ontvangen mail en/of brief en 
bestelblad): 
 
Om extra centjes in het laatje te krijgen, organiseert de oudervereniging opnieuw een wafeltjesverkoop. Wat kan je 
bestellen?  

 
1. vanillewafels 
2. chocoladewafels 
3. boterwafels (parisiennes)   
4. boterwafels met chocolade (choco parisiennes)  
5. carré confitures 
6. frangipane 
 
De wafeltjes zijn verpakt in doosjes met een inhoud van 700 gram en kosten 6€ per doos. 
 
Om de wafeltjes te bestellen, het strookje uiterlijk maandag 11/03/2019 duidelijk ingevuld (samen met het gepast geld in 
een briefomslag) afgeven aan de klasleerkracht, of op het secretariaat. Vraag zeker een ontvangstbewijs om latere 
discussies te vermijden. Zonder ontvangstbewijs kunnen eventuele klachten niet behandeld worden! 
Om de bestellingen te noteren en bij te houden, werd een apart blad via mail bezorgd.  Zo kunnen de afgehaalde wafels 
gemakkelijk verdeeld worden. 
 
De bestelling kan afgehaald worden, zowel in de kleuterschool, als in de lagere school (keuze opgeven!), op volgende 
dagen:  woensdag 27 maart tussen 12.30 en 17.00 of op donderdag 28 maart van 08.00 tot 08.40 en van 15.30 17.00u. 
 
Graag per gezin slechts één bestelling doorgeven a.u.b.! Per 20 bestelde dozen per gezin ontvang je een bioscoopticket  
(indien één gezamenlijke bestelling afgegeven)!  Voor de topverkopersfamilie is er een extra verrassing voorzien!  

 
 
Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Familiefeest – vrijdag 15 maart 2019: 
 
Via nieuwsbrief 3 werden jullie alvast ingelicht dat het super fantastische 
Familiefeest op vrijdag 15 maart 2019 opnieuw zal doorgaan in het cultureel 
centrum Frans Messingstraat in Deurne. De kaartenverkoop voor ‘De Hoedjes op 
Avontuur’ is volop bezig.  
 
Houd er alvast rekening mee dat er op de dag van het Familiefeest GEEN 
NABEWAKING georganiseerd zal worden en dat alle kleuters onmiddellijk na 
het optreden door de (groot-) ouders moeten afgehaald worden!  
 
Heeft u uw kaarten al besteld? Dit kan nog tot uiterlijk 18 februari 2019! 
 
Aan het secretariaat hangt een A3-blad om helpers te vragen. Alvast bedankt voor de 
aangeboden helpende handjes ! Let wel: De voorstelling MAG niet beginnen zolang er 
in de Frans Messingstraat auto’s verkeerd geparkeerd staan! Zorgt u er mee voor dat dat 
niet gebeurt a.u.b.? 
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Berichten voor de lagere school: 
 
1. GEEN huiswerkklas op donderdag 4 april 2019: 
 
Wegens extra geplande algemene personeelsvergadering zal er voor de leerlingen van de derde graad geen 
huiswerkklas zijn op donderdag 4 april 2019.  
 
 
2. aanmelden voor het secundair onderwijs:  

 
     Leerlingen die vanaf september de overstap maken naar het eerste jaar A of B van het secundair 

onderwijs moeten zich tijdig aanmelden via het centraal aanmeldingssysteem:  
https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/ 

 
2.1 Voorrangsperiode voor broers en zussen (die al les volgen in die secundaire school):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Reguliere aanmeldperiode:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 

https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/
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Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 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)  geannuleerd 

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

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

 vrijdag 8/02/2019 FACULTATIEVE VRIJE DAG – geen opvang op school! 

 maandag 11/02/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
L5+6 - Technotrailer 

* dinsdag 12/02/2019 Dikketruiendag 
L3 - uitstap Volkssterrenwacht 'Urania' (Hove) 

 vrijdag 15/02/2019 MJA 2019 - laatste dag aanmelden - voorrangsperiode voor broers en 
zussen en kinderen van personeel (17.00) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L2 - Technopolis 
L5 -sport 

 maandag 18/02/2019 Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 09.00, 10.00 en 
11.00) 

 dinsdag 19/02/2019 L1 - film 'Sunshine Barry en de discowormen' (VM - De Roma) 

 woensdag 20/02/2019 L3+4: NCZ - crea-namiddag thema 'toekomst' (vrijblijvend) 

 donderdag 21/02/2019 Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS: 19.00 en 20.00 ; LS: 
19.00 en 20.15) 

 vrijdag 22/02/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

 maandag 25/02/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
L5 - vaccinatie mazelen-bof-rubella (VM, op school) 

 dinsdag 26/02/2019 K1A - medisch schooltoezicht (op CLB) 
Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 14.00 en 15.00) 

 donderdag 28/02/2019 L5+6 (lln. 1B-traject) - 'snuffelstage' in SL Sint-Rochusstraat (NM - 13.00 
- 15.25) 

 vrijdag 1/03/2019 MJA 2019 - aanmelden - reguliere periode (vanaf 09.30 t/m 
29/03/2019 - 17.00) 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

 maandag t/m 
zondag 

04/03/2019 
t/m 10/03/19 

KROKUSVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 maandag 11/03/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 11/09/16) 
K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
oudervereniging - uiterste dag wafeltjesverkoop 

 dinsdag 12/03/2019 MJA 2019 - inschrijven - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
KVP (na afspraak t/m 02/04/2019 en van 06/05/2019 t/m 24/05/2019 - 
16.00) 
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 vrijdag 15/03/2019 KS - Familiefeest (cc. Deurne) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* woensdag 20/03/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* donderdag 21/03/2019 L4B - uitstap 'Belevingsklas - 200 jaar Stedelijk Onderwijs' 

* vrijdag 22/03/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L4A - uitstap 'Belevingsklas - 200 jaar Stedelijk Onderwijs' 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

* maandag 25/03/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
LS - leesweek (L1 t/m L6 ; t/m 29/03) 
L2 - toneel 'meneer beer' (cc. Deurne - VM) 

* dinsdag 26/03/2019 LS - leesweek (L1 t/m L6 ; t/m 29/03) 

* woensdag 27/03/2019 LS - leesweek (L1 t/m L6 ; t/m 29/03) 
oudervereniging - afhalen wafeltjes (12.30-17.00) 

* donderdag 28/03/2019 LS - leesweek (L1 t/m L6 ; t/m 29/03) 
oudervereniging - afhalen wafeltjes (08.00-08.40 en 15.30-17.00) 

* vrijdag 29/03/2019 MJA 2019 - laatste dag aanmelden - reguliere periode (tot 17.00) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
LS - leesweek (L1 t/m L6 ; t/m 29/03) 
L5 - sport 

* dinsdag 2/04/2019 MJA 2019 - tijdelijk laatste dag inschrijven - voorrangsperiode voor 
broers en zussen en KVP (na afspraak ; opnieuw van 06/05/2019 t/m 
24/05/2019 - 16.00) 
LS - toonmoment (14.00-15.15) 
thema-avond: lezing 'Superdiversiteit' i.s.m. Dirk Geldof (19.30 - refter 
LS) 

* vrijdag 5/04/2019 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

* maandag t/m 
maandag 

08/04/2019 
t/m 22/04/19 

PAASVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 

- dinsdag, 2 april:  thema-avond ‘Superdiversiteit’ i.s.m. Dirk Geldof 
- zondag, 28 april:   LS - Chiquita Kidsrun 
- zondag, 5 mei:   KS + LS: schoolfeest  
- woensdag, 15 mei:   LS – sponsorloop  
- zaterdag, 8 juni:  Slotfeest 200 jaar Stedelijk Onderwijs 
- dinsdag, 18 juni:   dankavond vrijwilligers (voor- en naschoolse  
    opvang en oudervereniging)  
- vrijdag, 21 juni:   K3 – zesjarigenfeest  
- donderdag, 27 juni:  proclamatie overgang secundair onderwijs 
 
- meerdaagse uitstappen: 

- L1: Bokrijk (van donderdag 13 t/m vrijdag 14 juni) 
- L2: Houthalen (van maandag 17 t/m dinsdag 18 juni) 
- K3: Boerderijklassen (van donderdag 27 t/m vrijdag 28 juni)  

 
(Uiteraard volgt alle info te gepasten tijde…) 


