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

 

 

 

nieuwsbrief 10  -  7 juni 2021  
 

 
Beste ouders   
 
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en het nieuwe schooljaar wordt volop voorbereid. Via deze 
nieuwsbrief zijn jullie alvast weer op de hoogte van heel wat nieuwtjes ☺. I.v.m. Corona zullen we nog enkele weken de 
maatregelen moeten opvolgen, maar… samen hopen we dat we vanaf 1 september kunnen starten zonder maatregelen en 
dat alles opnieuw zoals voor de coronapandemie kan: ouders terug op school, alle (meerdaagse) uitstappen mogelijk, geen 
mondmaskers meer… Even dromen naar het ‘gewone normaal’, leuk niet? 

 
 

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

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

* Op woensdag 30 juni 2021 is er geen naschoolse opvang. 
Alle kinderen moeten ’s middags afgehaald worden (KS om 12.25 ; LS om 12.30). 

 

 
2. schoolreglement schooljaar 2021-2022: 
 

Op de website van onze school (https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier → Onze school → Praktisch → Schoolreglement) kan 
je het aangepaste schoolreglement vinden. Het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs (per 
onderwijsniveau) en de schoolspecifieke afspraken vormen één overzichtelijk document. Bedankt om het 
schoolreglement al grondig te lezen ☺! Er zijn geen belangrijke wijzigingen. 

 
 
3. afrekening schoolfacturatie schooljaar 2020-2021: 
 

De ouders sparen elke maand voor de scherpe en minder scherpe maximumfactuur (de minder scherpe is enkel voor de 

meerdaagse uitstappen in lagere school). Meerdere (meerdaagse) uitstappen en activiteiten zijn door de coronacrisis niet 
kunnen doorgaan. Alles wordt correct verrekend. Indien teveel betaald, krijgen de ouders de teveel betaalde som 
terugbetaald. Bij ouders met een domiciliëring kan dit iets langer duren. Ouders die vragen hebben over de 
schoolfacturen, kunnen vanaf 25 juni op maandag, of vrijdag, contact opnemen met Kim Leys van het secretariaat. 
De schoolfacturen van mei en juni worden eind juni/begin juli aangeboden (zie ook mail).  
 
 
4. wafeltjesverkoop  

 
Een super welgemeende en dikke dankjewel voor de alweer knappe verkoop! Er werden maar liefst 
bijna 1.000 dozen (966 om exact te zijn) heerlijke wafeltjes verkocht. Voor de eerste keer gebeurde 
dit (bijna) volledig online. Zeker in coronatijden is dit een schitterend resultaat.  
 
 

 

mailto:hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier
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5.  vrije dagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen – schooljaar 2021-2022: 
 

Tijdens het schooljaar 2021-2022 zullen de scholen in het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen gesloten zijn 
op volgende momenten (door de school wordt dan geen opvang voor de kinderen georganiseerd):  

 
MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

september 29 september  pedagogische studiedag* 

oktober 8 oktober  facultatieve vakantiedag 

november 

1 november 7 november herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand 

24 november  pedagogische studiedag* 

december 

24 december  
(vanaf 12.25 KS /12.30 LS) 

 start kerstvakantie 

27 december  31 december 
kerstvakantie 

januari 1 januari 9 januari  

februari 28 februari 28 februari 
krokusvakantie 

maart 
1 maart 6 maart 

16 maart  pedagogische studiedag* 

april 4 april 18 april paasvakantie 

mei 

2 mei  
facultatieve vakantiedag n.a.v. 
Dag van de Arbeid 

18 mei  pedagogische studiedag* 

26 mei 27 mei hemelvaart 

juni 6 juni  pinkstermaandag 

 30 juni (vanaf 12.30)  personeelsvergadering  

juli 1 juli 31 juli 
zomervakantie 

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

 

Op donderdag 30 juni 2022 eindigen de lessen om 12.25 (KS) of 12.30 (LS).  
Op die dag is er geen nabewaking voorzien! 

 
6.  samenwerking met onze oudervereniging: 
 

Onze school heeft een fijne samenwerking met onze oudervereniging. Ouderparticipatie vinden 
we belangrijk. In coronatijden mogen ouders niet in de school komen, is er minder contact met 
de leerkrachten, directie, zorgcoördinator, administratieve medewerkers… Communicatie is dan 
nóg belangrijker. Hier kunnen we beter! Ook tijdens de coronapandemie zat het schoolteam niet 
stil, integendeel… Niet alles werd (gedetailleerd) gecommuniceerd naar de ouders (door 
tijdgebrek, vergeten, te denken dat het niet nodig was…)…  

 
 

Waaraan hebben we dit schooljaar met het schoolteam o.a. extra gewerkt?  

 
- Belangrijkste focus: Zorgbeleid: evaluatie en reflectie, bijsturing, actiepunten…→ Dit wordt zo vlug mogelijk 

naar de ouders gecommuniceerd. 

- ICT-beleid in de lagere school: visie en leerlijn (Wat zullen de leerlingen, wanneer en in welk leerjaar 

behandelen? Wat zullen de leerlingen leren (inzien en toepassen)? → Dit wordt zo vlug mogelijk naar de ouders 

gecommuniceerd.  

- evaluatiebeleid geëvalueerd en bijgewerkt voor de verschillende leergebieden (Wiskunde, Nederlands, 

Lichamelijke Opvoeding, Muzische Vorming, Men en Maatschappij / Wetenschappen en Techniek); 

- ‘verticale samenhang’ in de kleuterschool, overgang van kleuter- naar lager onderwijs, lagere school; 

- Geplande onderwerpen voor professionalisering op teamniveau voor volgend schooljaar:  
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o Zorgwerking: ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ (i.v.m. omgaan met moeilijk gedrag), omgaan 

met ‘autismespectrumstoornissen’ en ‘hoogbegaafdheid’.   

 
Tijdens de vergadering van onze oudervereniging van donderdag 3 juni werden o.a. volgende items besproken: 

 
- Zorgbeleid → zie hierboven. Het zorgbeleid stond dit schooljaar zelfs in de focus… 

- Communicatie van de school: 

o Niet steeds even duidelijke info ‘waaraan de kinderen op school werken’. Dit zal met het schoolteam 

besproken worden om vanaf september toe te passen. Wordt vervolgd.  

o via meerdere kanalen (mail, Smartschool en op papier): 

▪ Vanaf 01/09/2021 zullen alle scholen enkel via Smartschool communiceren. Het blijkt evenwel 

niet eenvoudig om de accounts van alle ouders in orde te krijgen. We zitten momenteel nog 

even in een overgangsperiode. Brieven met invulstrookje worden steeds meegegeven.  

o ‘te veel’ communicatie:  

▪ Beter iets teveel melden, dan te weinig… Ook hier is het niet mogelijk om naar ieders wens te 

communiceren. Door de coronapandemie was er nog meer nood aan informeren. 

▪ Er zal over nagedacht worden om bepaalde info enkel nog via de nieuwsbrieven aan de ouders 

te melden en dan niet via een extra mail. 

o Graag ook leuke nieuwtjes per leerjaar. We zullen tegen volgend schooljaar bekijken of we een apart 

‘schoolkrantje’ kunnen maken met enkel maar leuke gebeurtenissen, activiteiten… per leerjaar 

(kleuter- en lagere school, periodiek: bv. tweemaandelijks). Wordt vervolgd 😊! 

o Foto’s op de website: Vanaf september zullen alle leerkrachten de foto’s van hun klas via Smartschool 

met de ouders van hun klas/leerjaar delen. Een selectie van de foto’s komt op de website van de school.  

 
 
7. vakantieaanbod: 
 
Stad Antwerpen heeft alle activiteiten gebundeld: https://vakantieaanbod.antwerpen.be . 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 kleuterschool:   
 
Geen aparte berichten 
 
 

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: woensdag 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. sponsorloop:   

https://vakantieaanbod.antwerpen.be/
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Op woensdag 12 mei, werden tijdens de jaarlijkse sponsorloop knappe sportieve 
prestaties geleverd! Onder een stralende zon liepen alle leerlingen samen in totaal 
maar liefst 2.921 rondjes van 250 meter, wat een totale afstand van 730,25 km is. 
Er werd een ongelooflijk knap bedrag ingezameld: € 3.111,90.  

Een dikke proficiat aan alle leerlingen voor deze knappe sportieve prestatie 😊! Met 
het ingezamelde geld sponsort onze school jaarlijks ‘Diesterweg’s Hulpkas’ en het ‘Kledingfonds’, allebei sociale 
organisaties/vzw’s van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen. Daarnaast schenken we ook geld aan organisaties 
die zich engageren voor goede doelen en waaraan tijdens de ‘intra levensbeschouwelijke projecten’ via de 
levensbeschouwelijke vakken (lessen niet-confessionele zedenleer en de diverse godsdiensten) gewerkt wordt 
(bv. armoede, daklozenwerking, kansarme jongeren…). Tenslotte komt een deel van deze inzameling ook onze 
leerlingen ten goede (speelplaatswerking). Onze oudervereniging beheert de sponsorrekening.    
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) Alle geplande activiteiten 

(zwembeurten, uitstappen…) zijn steeds onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat ogenblik gelden!  
 

 woensdag 9/06/2021 L3 - lentewandeling (Rivierenhof) 

 vrijdag 11/06/2021 L3A + L6A+L6B - zwemmen (L3 = brevetten) 
L5A - sportnamiddag 
L4B - Kinderboerderij (Rivierenhof - VM) 

* maandag 14/06/2021 L6 - OVSG-EINDTOETS 
K3 - kijkmoment in L1 
L6B - sportnamiddag 

* dinsdag 15/06/2021 L6 - OVSG-EINDTOETS 
L4A - Kinderboerderij (Rivierenhof - VM) 

* woensdag 16/06/2021 L6 - OVSG-EINDTOETS 

* donderdag 17/06/2021 L1 - tweedaagse Bokrijk - JH 'De Roerdomp' + zilveren 
voetgangersbrevet 
K1/2 A en B: Mikerf 

* vrijdag 18/06/2021 L1 - tweedaagse Bokrijk - JH 'De Roerdomp' 
L3B + L6A+L6B - zwemmen (L3 = brevetten) 
L5B - sportnamiddag 

* zondag 20/06/2021 Dag van het Poetspersoneel 

* maandag 21/06/2021 L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
L6A - sportnamiddag 

* dinsdag 22/06/2021 L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
K3 - Zesjarigenfeest (19.00-??, deuren 18.30) 

* donderdag 24/06/2021 LS - uitdelen zomerrapport  + start (verplichte) oudercontacten 
(volgens afspraken met de leerkrachten)) 

* vrijdag 25/06/2021 L1 - uitstap Zoo van Antwerpen (ganse dag) 
L5A - sportnamiddag 

* maandag 28/06/2021 LS – afwerken oudercontacten na zomerrapport  
L6B - sportnamiddag 

* dinsdag 29/06/2021 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' (o.v.) 
L6 - proclamatie (per klasbubbel ; info volgt) 

* woensdag 30/06/2021 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' (o.v.) 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
KS+LS - lessen eindigen om 12.25 (KS) en 12.30 (LS) (GEEN 
opvang) 

* donderdag t/m dinsdag 01/07/2021 
t/m 
31/08/2021 

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

* woensdag 1/09/2021 start van de lessen 
Ki - instapdatum (ten laatste geb. 01/03/19) 

 


