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nieuwsbrief 9  -  3 april 2019 
 

Beste ouders   
 
De paasvakantie staat voor de deur, tijd om u nog wat nuttige informatie mee te geven. Het ganse schoolteam wenst u en 
uw gezin een fijne paasvakantie en ziet onze kinderen graag terug op dinsdag 23 april voor het alweer laatste trimester 
van het schooljaar ! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- maandag, 22 april:  Paasmaandag 
- woensdag 1 mei:  Dag van de Arbeid 
- woensdag 22 mei: pedagogische studiedag voor het schoolteam 

 
 

 
 
2. schoolfeest – zondag 5 mei   –   SAVE THE DATE :  
 
Binnenkort krijgen jullie de gedetailleerde info over het schoolfeest.  
 
Het wordt opnieuw een groots feest ! 
 
Het schoolfeest gaat opnieuw van 12 tot 17 uur door in de lagere school aan de 
Thibautstraat 65 en is voor alle kleuters en leerlingen, samen met hun (groot-) 
ouders en andere geïnteresseerden.  
 
 
 
 

 
 
3. Activiteiten van onze oudervereniging:  
 
3.1 - vergadering van de oudervereniging: donderdag 25/04/2019 (20.00), in de leraarszaal van de lagere 
school.  
 
Alle ouders zijn steeds welkom om o.a. tijdens deze vergaderingen op een constructieve manier mee na te 
denken over de school.  Leuke ideeën of bedenkingen kunnen ook steeds via mail bezorgd worden aan de 
oudervereniging: oudervereniging.hoedjes@gmail.com 

mailto:oudervereniging.hoedjes@gmail.com
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3.2 - wafeltjesverkoop  

 
Een super welgemeende en dikke dankjewel voor de alweer knappe verkoop! Er werden maar 
liefst 1491 dozen heerlijke wafeltjes verkocht. Wie 20 dozen of meer verkocht heeft, zal weldra 
de bioscooptickets ontvangen. Elise Lens van het vijfde leerjaar verkocht maar liefst 122 dozen, 
wat maakt dat zij als topverkoper nog een extraatje zal krijgen !     
 

 
4. Schenking aan Diesterweg’s Hulpkas: 

 
 Onze school heeft in maart opnieuw € 500,00 geschonken aan ‘Diesterweg’s 

Hulpkas’. De schenking kwam vanuit onze ‘pot voor humane doelen’, zie 
verder bij ‘humane sponsorloop’ van de lagere school.  

 
Al sinds 1894 biedt de Diesterweg's Hulpkas financiële steun aan behoeftige 
schoolkinderen. Wat begon als een liefdadige kring die zorgde voor de bedeling 
van eetmalen aan behoeftige kinderen van de Antwerpse stadscholen, groeide op enkele jaren 

uit tot een heuse vereniging die een eigen schoolvilla opende. Vandaag de dag hebben ze de 
moeilijkheden van twee wereldoorlogen en economische crisissen doorstaan, om leerlingen financieel bij te staan 
voor deelnames aan uitstappen en vooral in bijzondere situaties. Deze steun is enkel mogelijk door de genereuze 
bijdragen van leden en sympathisanten. Dankzij deze bijdragen kan de missie en de werking van de vereniging ook in 
de toekomst worden voortgezet. 

De financiële hulp wordt aan leerlingen uit het Stedelijk Onderwijs aangeboden, nadat de schooldirectie beroep heeft 
gedaan op het Sociaal Fonds van de stad Antwerpen en het ziekenfonds. Ze voeren deze taak uit in alle discretie, met zorg 
en in overleg met de betrokken schooldirecteur. Zo blijven ze trouw aan hun taak om steun te verlenen aan de behoeftige 
leerlingen, met de overtuiging dat opvoeding en onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen vormen in de strijd om gelijke 
kansen voor iedereen mogelijk te maken. 
 
 

5. raamposters 200 jaar Stedelijk Onderwijs: 
 

Het staat in kleine lettertjes op de linkerzijde van de raamposter, maar we helpen er je graag aan herinneren: 
vanaf 8 april draaien we met z'n allen de raamposters om. Hang vanaf dan de 'festival' zijde naar de straatkant. 
 

Draai 'm om! Breng jij het festival mee onder de aandacht? Draai de raamposter dan om vanaf 8 april! 
 
 

 
 
             

Omdraaien… 
 
 

 
Begin dit schooljaar ontvingen alle leerlingen, cursisten en medewerkers van het Stedelijk Onderwijs een 
raamposter om thuis en op school aan de raam te hangen. Zoals je waarschijnlijk al wel hebt opgemerkt, zijn 
de posters langs beide zijden bedrukt. De ‘Hier woont een dromer'-zijde heeft nu bijna een half jaar de straten 
van Antwerpen (en daarbuiten) gekleurd. Nu is het tijd voor de andere zijde, waarmee we iedereen warm 
maken voor het festival dat op zaterdag 8 juni zal doorgaan in Park Spoor Noord. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/slimsteschool/diesterwegs-hulpkas-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/slimsteschool/diesterwegs-hulpkas-0
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Berichten voor de lagere school: 
 
1. Humane sponsorloop: 

Op woensdag 15 mei 2019 zullen we de jaarlijkse humane sponsorloop van onze 
lagere school organiseren. Het sportieve evenement zal opnieuw doorgaan in het 
Te Boelaerpark. Alle leerlingen van onze lagere school zullen opnieuw hun beste 
sportieve beentjes klaarzetten voor ‘het goede doel’.  
 

Vorig schooljaar liepen onze leerlingen samen maar liefst iets meer dan 400 km en verzamelden we bijna 
€ 1.200,00. Dit bedrag gebruikten we voor goede doelen: ‘Diesterweg Hulpkas’, de ‘voedselbank’ en voor onze 
eigen leerlingen (o.a. het aankopen van sport- en spelmaterialen voor de speelplaats). Ook dit schooljaar 
zullen we alvast 2 specifieke doelen sponsoren: Diesterweg’s Hulpkas en de speelplaatswerking van de lagere 
school. De leerkrachten zullen dit aan hun leerlingen uitleggen. Later krijgen jullie nog informatie over de dag 
zelf. 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 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 

* maandag 6/05/2019 MJA 2019 - inschrijving reguliere periode en (vervolg) inschrijven - 
voorrangsperiode voor broers en zussen en KVP (na afspraak t/m 
24/05/2019 - 16.00) 
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K3 - zwemmen (09.45-10.30) 

* dinsdag 7/05/2019 L1 - film 'Minuscule' (VM - De Roma) 

* vrijdag 10/05/2019 K3 - bezoek Zoo van Antwerpen (ganse dag) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* dinsdag 14/05/2019 K3 - oudercontact (16.00 - 21.00) 

* woensdag 15/05/2019 KS - sportdag (school + Boekenbergpark) 
LS - sponsorloop (Te Boelaerpark) 

* vrijdag 17/05/2019 K2 - Mikerf 
L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

* maandag 20/05/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 

* woensdag 22/05/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 24/05/2019 MJA 2019 - laatste dag inschrijven - reguliere periode en 
voorrangsperiode voor broers en zussen en KVP (na afspraak) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* dinsdag 28/05/2019 MJA 2019 - inschrijven - vrije inschrijvingen (vanaf 09.00, liefst na 
afspraak) 

* woensdag 29/05/2019 (reservedag - KS - sportdag - school + Boekenbergpark) 
(reservedag - LS - sponsorloop - Te Boelaerpark) 

* donderdag 30/05/2019 VRIJE DAG - HEMELVAARTSDAG 

* vrijdag 31/05/2019 VRIJE DAG - BRUGDAG 

 
 

Data die al met stip in de familieagendaatjes zouden moeten staan  (verdere info volgt later):  
 
 

- dinsdag 18 juni: dankavond vrijwilligers en medewerkers oudervereniging  
- vrijdag 21 juni:  zesjarigenfeest – kleuterproclamatie 
- donderdag 27 juni: proclamatie zesde leerjaar 
 


