
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 8  -  27 februari 2019 
 

Beste ouders   
 
Enkele dagen verwijderd van de krokusvakantie, bezorgen we jullie deze nieuwsbrief. Deze keer hebben we 
vnl. veel informatie die voor alle ouders belangrijk kan zijn. Enkel voor de lagere school werd een kort nieuwtje 
vermeld.  
 
Voor wie volgende week vakantie heeft: het ganse schoolteam wenst u en uw gezin een fijne, rustige en deugddoende 
krokusvakantie toe ! 

 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- woensdag, 20 maart:   pedagogische studiedag voor het schoolteam 
 

 
 
2. Artikel in Klasse: 
 

Klasse,  het Vlaams magazine voor leerkrachten, uitgegeven door het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, interviewde juf Lin, klasleerkracht in het 4de 
leerjaar van onze school. Juf Lin legde tijdens het interview uit hoe wij in onze 
school aan de slag gaan met de leerlingen om hen te bieden wat ze nodig hebben.  
 
De super diverse samenstelling van de klassen vraagt om een doordachte en 
creatieve aanpak. Meerdere leerlingen hebben een ‘officieel’ label: dyslexie, 
concentratie- en gedragsproblemen, andere kinderen volgen een individueel traject 
voor wiskunde en/of Nederlands. De kans bestaat dat er een leerling in de klas zit 
die het Nederlands nog niet (helemaal) beheerst… Mogelijk zitten er ook   
hoogbegaafde kinderen in de klas. Door labels laten we ons in onze school niet 
leiden. Alle leerkrachten kijken naar wat elk kind nodig heeft.  
 
In onze school werken alle leerkrachten met allerlei differentiatiemethoden die hen 
toelaten om de leerlingen individueel te begeleiden.  

 
In het interview met Klasse vertelt juf Lin over de aanpak in onze school.  
 

Juf Lin: "Het is niet omdat een kind dyslexie heeft dat het daarom altijd meer ondersteuning nodig 
heeft. Als een ander kind iets leest en niet mee is, heeft het ook extra uitleg nodig. Ik vind het jammer 
dat leerlingen enkel extra zorg kunnen krijgen als ze heel het zorgtraject doorlopen hebben en er een 
label op hen werd geplakt. Gelukkig zet onze school sterk in op zorg en moet een kind geen label 
hebben om gedaan te krijgen dat er eens iemand komt helpen of kijken. Ik vind het wel belangrijk dat 
die labels bestaan. Het is een leidraad bijvoorbeeld voor ouders: ‘ik moet die stappen doorlopen’ of ‘ik 
weet waarom mijn kind fouten schrijft’. Dan kan je ermee aan de slag gaan.” 

https://www.klasse.be/176388/elk-kind-label-klas-etiket/#.XG16Y-rbk_M.facebook
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3. Wafeltjesverkoop oudervereniging - herinnering: 
 
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.  
 
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!  

 
 
4. Thema-avond ‘Superdiversiteit’ (in onze samenleving): 
 
Op dinsdag 2 april 2019 bieden we een derde super interessante thema-avond aan. Deze keer is het thema  
‘SUPERDIVERSITEIT in onze maatschappij ’ (om 19.30 in de refter van de lagere school). De gedetailleerde info 
volgt na de krokusvakantie. IEDEREEN WELKOM: (groot-) ouders, familie, vrienden, buren… 
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5. Verlaten van de school: 
 
Alvast bedankt om de school bij het afhalen van de kinderen steeds zo vlug mogelijk te verlaten en niet te blijven 
‘hangen’ (vnl. op de speelplaats). Wanneer ouders en kinderen na het aftekenen van de lijst langer dan nodig op de 
speelplaats blijven, is het voor de begeleiders van onze naschoolse opvang niet eenvoudig om toezicht te houden 
wanneer ze niet weten welke kinderen wel, of niet, in de nabewaking opgevangen worden… 
 
6. Vakantieaanbod: 
 
Stad Antwerpen heeft alle activiteiten gebundeld op één website. Via de zoeker vinden ouders snel 
en makkelijk een leuke dagactiviteit, themaweek, sportkamp of speelpleinwerking voor hun 
kinderen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld! Je kan daarnaast filteren op leeftijd, district, 
kansentarief, periode, dag- of weekaanbod.  

 
 

Berichten voor de lagere school: 
 
1. Crea-wedstrijd Niet Confessionele Zedenleer: 
 
Giulia Soraci (L3A) en Margo Vanhoecke (L4A) zijn de gelukkige winnaars van de crea-wedstrijd van Niet 
Confessionele Zedenleer. Het Thema was ‘De toekomst’.  
 
De winnaars van deze wedstrijd werden uitgenodigd om op woensdagnamiddag 20 februari 2019 hun prijs af 
te halen en een technische workshop bij te wonen van en door HUJO (Humanistische Jongeren) en de 
Deurnese leerkrachten NCZ. Een dikke proficiat aan alle deelnemers! 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 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) 

 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' geannuleerd 

* vrijdag 22/03/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 

https://vakantieaanbod.antwerpen.be/
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L4A - uitstap 'Belevingsklas - 200 jaar Stedelijk Onderwijs' geannuleerd 
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 23/04/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 23/10/16) 
OV - werkgroep schoolfeest (LS - 20u) 

* woensdag 24/04/2019 Secretaressedag 

* donderdag 25/04/2019 K3 - Workshop Kinderyoga (school - VM) 
L5 - Grote Verkeerstoets  
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* vrijdag 26/04/2019 K3 - reptielenworkshop 
LS - uitdelen lenterapporten 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* zaterdag 27/04/2019 L6 - lln. NCZ - Feest Vrijzinnige Jeugd 

* zondag 28/04/2019 DVV - Antwerp 10 Miles + Chiquita Kids Run 

* dinsdag 30/04/2019 LS - Sportdag 

* woensdag 1/05/2019 DAG VAN DE ARBEID  GEEN school, geen opvang! 

* donderdag 2/05/2019 LS - (vrijblijvend) oudercontact na lenterapport (16.00 - 20.00) 

* vrijdag 3/05/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

* zondag 5/05/2019 SCHOOLFEEST 

 


