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nieuwsbrief 10  -  8 juni 2020  

 
Beste ouders   
 
Door de coronacrisis werden geen aparte nieuwsbrieven opgesteld en ontvingen de ouders alle informatie via 

mail. Vanaf vandaag komen alle kinderen terug naar school, wat we super leuk vinden 😊! 
Het einde van het schooljaar is in zicht. De laatste maand is een week geleden van start gegaan en de 
voorbereidingen voor volgend schooljaar ook al eventjes bezig. Hierbij bezorgen we jullie weer wat belangrijke 
nieuwtjes ☺.  
 

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): 
 

- dinsdag, 30 juni vanaf 12.30: personeelsvergadering – afsluiten schooljaar* 
 

* Op dinsdag 30 juni 2020 is er geen naschoolse opvang! 
Alle kinderen moeten ’s middags afgehaald worden (KS om 12.25 ; LS om 12.30)! 

 
 
 

2. inschrijvingen schooljaar 2020-2021:  
 

De periode van inschrijvingen voor de eerste en de tweede aanmeldperiode loopt af op vrijdag 24 mei. Op 
dinsdag 28 mei om 09.00 starten de vrije inschrijvingen voor de nog beschikbare plaatsen. Alvast bedankt om 
de vrije plaatsen van onze school door te geven aan mogelijk geïnteresseerde ouders! 
 

Geboortejaar kleuterklas of leerjaar lagere school Vrije plaatsen of volzet? 

2018 – instapklas VOLZET (met lange wachtlijst) 

2017 – eerste kleuterklas 6 vrije plaatsen* 

2016 – tweede kleuterklas VOLZET (met wachtlijst) 

2015 – derde kleuterklas VOLZET (met wachtlijst) 

eerste leerjaar VOLZET (met wachtlijst) 

tweede leerjaar VOLZET (met wachtlijst) 

derde leerjaar  2 vrije plaatsen 

vierde leerjaar VOLZET  

vijfde leerjaar VOLZET 

zesde leerjaar 10 vrije plaatsen 

 
* We gaan opnieuw van één instapklas dit schooljaar naar twee eerste kleuterklassen voor volgend schooljaar, vandaar 
dat er nog meerdere vrije plaatsen zijn. 

 



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 

 
 

3.  vrije dagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen: 
 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen de scholen in het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen gesloten zijn 
(d.w.z. dat er door de school geen opvang voor de kinderen georganiseerd wordt) op volgende momenten:  
 

MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

september 23 september  pedagogische studiedag* 

oktober 2 oktober  facultatieve verlofdag 

november 

2 november  8 november herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand 

25 november  pedagogische studiedag* 

december 21 december  31 december kerstvakantie 

januari 1 januari 3 januari kerstvakantie 

februari 15 februari 21 februari krokusvakantie 

april 
5 april 18 april paasvakantie 

21 april   pedagogische studiedag* 

mei 

3 mei   facultatieve verlofdag 

13 mei 14 mei Hemelvaart 

19 mei  pedagogische studiedag* 

24 mei   Pinkstermaandag 

juni 30 juni (vanaf 12.30)  personeelsvergadering  

juli 1 juli 31 juli zomervakantie 

augustus 1 augustus 31 augustus zomervakantie 
 
* De pedagogische studiedagen worden per school vastgelegd. De basisscholen organiseren de pedagogische studiedagen op verschillende dagen! 

 

Op woensdag 30 juni 2021 eindigen de lessen om 12.25 (KS) of 12.30 (LS).  
Op die dag is er geen nabewaking voorzien! 

 
 

4. schoolreglement schooljaar 2020-2021: 
 

Op de website van onze school (www.hoedjesvanpapier → Onze school → Schoolreglement) kan het 
aangepaste schoolreglement geraadpleegd worden. Vanaf 01/09/2020 worden het algemeen schoolreglement 
van het Stedelijk Onderwijs (per onderwijsniveau) en de schoolspecifieke afspraken van de school 
samengevoegd tot één overzichtelijk document.   
Alvast bedankt om deze al even grondig te willen lezen ☺! Inhoudelijk zijn er geen belangrijke wijzigingen. 
 
 

5. afrekening schoolfacturatie schooljaar 2019-2020: 
 

De ouders sparen elke maand voor de scherpe en minder scherpe maximumfactuur (de minder scherpe is 
enkel voor de meerdaagse uitstappen in lagere school). Vele (meerdaagse) uitstappen en activiteiten zijn door 
de coronacrisis niet kunnen doorgaan. Hierdoor werd een verrekening gedaan, waardoor ouders mogelijk de 
teveel betaalde som terugbetaald krijgen. Bij ouders met een domiciliëring kan dit iets langer duren. Sommige 
ouders kregen een individuele mail om dit af te handelen. Ouders die hierover vragen hebben, kunnen op 
maandag, of vrijdag, contact opnemen met Kim Leys van het secretariaat.   

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
http://www.hoedjesvanpapier/
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6. 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’ (via 

‘humane sponsorloop’ van de lagere school.die door de coronacrisis dit schooljaar 
niet is kunnen doorgaan…).  
 
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. 
 
7. 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.  

 
 
8. wafeltjesverkoop  

 
Een super welgemeende en dikke dankjewel voor de alweer knappe verkoop! Er werden maar 
liefst 1.087 dozen heerlijke wafeltjes verkocht. Wie 20 dozen of meer verkocht heeft, zal deze 
week de bioscooptickets ontvangen. Elise Lens van het zesde leerjaar verkocht maar liefst 100 
dozen, wat maakt dat zij als topverkoper nog een extraatje krijgt ☺!    
 

 
De bestelde wafeltjes kunnen ENKEL IN DE LAGERE SCHOOL afgehaald worden, via de ingang aan de De 
Borrekensstraat, op: 

 
- dinsdag 09/06/2020 tussen 14.45 en 17.00u 
- op woensdag 10/06/2020 van 08.00 tot 10.00u 
- donderdag 11/06/2020 tussen 14.45 en 17.00u 

 
Kleine bestellingen van kinderen van de lagere school (max. 6 dozen) zullen we meegeven met de kinderen op 
dinsdag 9, of donderdag 11 juni (afhankelijk van de dag waarop ze les hebben).  
 
 
Berichten voor de kleuterschool:  
 
Geen aparte berichten 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/slimsteschool/diesterwegs-hulpkas-0
https://www.stedelijkonderwijs.be/slimsteschool/diesterwegs-hulpkas-0
https://vakantieaanbod.antwerpen.be/
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Berichten voor de lagere school: 
 
1. (eventuele wijziging) keuze levensbeschouwelijk vak:   
 
In de lagere school heeft iedereen bij elke inschrijving de vrije keuze de keuze tussen een cursus in één van de 
erkende godsdiensten of de cursus in de niet-confessionele zedenleer. De keuzeverklaring geldt in principe voor 
de ganse duur van de lagere school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van 
vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.  
 
Om van de mogelijkheid gebruik te maken de keuze te wijzigen, kunnen de personen die het ouderlijk gezag 
uitoefenen in de school een nieuw keuzeformulier aanvragen en dit vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan 
de directeur bezorgen (dit jaar is de laatste dag: dinsdag 30 juni om 12.30). De nieuwe keuze geldt vanaf de 
eerste schooldag van het volgende schooljaar. Voor het lopende schooljaar kan een keuze nooit gewijzigd 
worden! 
 
2. heuglijke nieuwtjes… er zijn enkele baby’tjes geboren…! 
 
Dit schooljaar was erg vruchtbaar binnen het schoolteam. 
 

- november 2019: Lander, zoontje van juf Nathalie (L5A) 
- januari 2020: Liv, dochtertje van juf Jill (kleuterturnen en 

lichamelijke opvoeding, dit schooljaar afwezig)  
- februari 2020: Elise, dochtertje van meester Maarten (L3A) 
- april 2020: Olivia, dochtertje van meester Glenn (L4B) en Rhune, zoontje van juf Ine (L1B) 
- juni 2020: Sofia, dochtertje van juf Liesbeth (zorg lagere school) 

 
Een dikke proficiat voor de trotse ouders en veel succes gewenst ☺! 
  
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

* maandag 15/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 1) 

* dinsdag 16/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 1) 

* donderdag 18/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 2) 
Dag van het Poetspersoneel 

* vrijdag 19/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 2) 

* maandag 22/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 1) 

* dinsdag 23/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 1) 

* woensdag 24/06/2020 K3B - Zesjarigenfeest (18.30-21.00, deuren 18.00) 

* donderdag 25/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 2) 
K3A - Zesjarigenfeest (18.30-21.00, deuren 18.00) 

* vrijdag 26/06/2020 L6 - OVSG-EINDTOETS (groep 2) 

* maandag 29/06/2020 L6+L5(lln 1B) - proclamatie (19.30 - deuren open 19.00) 

* dinsdag 30/06/2020 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
KS+LS - lessen eindigen om 12.30 (GEEN opvang) 

* woensdag 
t/m maandag 

01/07/2020 
t/m 31/08/20 

ZOMERVAKANTIE – GEEN OPVANG op school!  
Het secretariaat is open t/m vrijdag 03/07/2020 en terug vanaf 
dinsdag 25/08/2020 

 


