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nieuwsbrief 11  -  26 juni 2020 
 

Beste ouders   
 
Net voor de start van de zomervakantie bezorgen we u nog vele belangrijke 
nieuwtjes.  
Het schoolteam wenst u en uw familie een super fijne, zonnige, deugddoende en ontspannende zomervakantie.  
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. herinnering – niet vergeten! 
 

Op dinsdag 30 juni 2020 eindigen de lessen om 12.25 (KS) en 12.30 (LS).  
Alle kinderen moeten uiterlijk om 12.40 afgehaald worden. Er is geen nabewaking! 
Voor de kleuterschool geldt voor die dag de afhaalregeling van woensdag.  
Voor de lagere school zal volgende regeling toegepast worden: 

- 11.45: L6  
- 12.00: L1B, L2A, L3A en L4B + ‘bubbel’ van juf Annik 
- 12.15: L1A, L2B, L3B en L4A 
- 12.30: L5  

 
2. start nieuwe schooljaar: 
 
We zien onze kleuters en leerlingen graag terug op dinsdag 1 september 2020! De schoolpoorten zullen om 08.30 wijd 
open staan om iedereen opnieuw met open armen te ontvangen ☺!  
De kleuters worden iedere dag uiterlijk om 08.45 verwacht, want dan start de lesdag met het belangrijke onthaal.  
Om 15.25 eindigt de lesdag in de kleuterschool, in de lagere school is dat om 15.30.    
 
 
3. organisatie schooljaar 2020-2021:   
 
De klasindelingen voor volgend schooljaar zullen door de huidige klasleerkrachten op maandag 29, of dinsdag 30/06 aan 
de ouders gemeld worden. Door de huidige maatregelen door de coronacrisis kunnen we deze keer geen lijsten ophangen 
die dan door iedereen geraadpleegd kunnen worden.   
 
klasleerkrachten kleuterschool: 
 
Kabouterklas  instapklas   juf Annick  
Aapjesklas   eerste kleuterklas A  juf Yannick + juf Kelly (ieder halftijds) 
Visjesklas   eerste kleuterklas B  juf Kathleen 
Vlinderklas  tweede kleuterklas A  juf Britt 
Olifantenklas  tweede kleuterklas B  juf Kyra 
Giraffenklas  derde kleuterklas    juf Kim 
 
zorg en atelier: juf Vicky en juf Kelly  
kleuterturnen: juf Jill 
kinderverzorgster: juf Nicole 
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klasleerkrachten lagere school (volgens de huidige beschikbare lestijden): 
 
L1  juf Vicky en juf Ine  → hoofdgebouw, gelijkvloers, rechts (idem dit schooljaar) 
L2  juf Marjan en meester Sam → hoofdgebouw, gelijkvloers, links (idem dit schooljaar) 
L3 juf Lin en meester Maarten → hoofdgebouw, eerste verdieping, rechts  
L4  juf Lindsay en meester Glenn → hoofdgebouw, eerste verdieping, links  
L5  meester Jonas en meester Pieter-Jan → voorbouw eerste verdieping 
L6  meester Ben en juf Nathalie → voorbouw eerste verdieping  
 
Volgende leerkrachten zullen als zorgleerkracht/co-teacher ingezet worden: 
 

 - juf Liesbeth 
 - juf Annik 
 - meester Efraïm 

 
Lichamelijke opvoeding, sport (L5+L6) en zwemmen:  meester Paul, meester Jeffrey en juf Jill  

 
→ Wie aan welke klassen lichamelijke opvoeding en/of sport zal geven, is nog niet geweten, dit hangt van het lesrooster af…  

 
Levensbeschouwelijke vakken: 

- niet-confessionele zedenleer:  meester Mathias (nieuwe leerkracht) en ??? 

- rooms-katholieke godsdienst:  juf Els 

- islamitische godsdienst:  meester Mohamed (nieuwe leerkracht) 

- protestants-evangelische godsdienst: juf Fiorella 

- orthodoxe godsdienst:  ??? 

Zorgcoördinator:  juf Kristin 
Beleidsondersteuning: juf Georgette 
Administratieve medewerkers: Kim, Evi, Whitney en Nancy 
 
Via één van de eerste nieuwsbrieven van het nieuwe schooljaar zal de besteding van de beschikbare lestijden gedetailleerd 
toegelicht worden, zodat de ouders op de hoogte zijn van hoe we onze middelen maximaal inzetten.  
 
 
4. info-avonden aanvang nieuwe schooljaar: 
 
We bezorgen u nu alvast de momenten van de kennismakings-infoavonden voor het nieuwe schooljaar.  
Omdat goede afspraken maken belangrijk is, hopen we dat alle ouders aanwezig kunnen zijn: 
 

- kleuterschool: donderdag 3 september 2020 (19.30u), deuren open om 19.15, in de polyvalante zaal voor een 
algemeen infomoment door de directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in het lokaal van de juf 
van uw kleuter); 

- lagere school: maandag 7 september 2020  (19.30u), deuren open om 19.15,  in de refter voor een algemeen 
infomoment door de directie en de voorstelling van het ganse team, aansluitend in het lokaal van de leerkracht van 
uw zoon en/of dochter. 

 
 
5. schoolreglementen schooljaar 2020-2021: 
 
Er zijn nog enkele kleine aanvullingen t.o.v. van de versie die gecommuniceerd werd via nieuwsbrief 10 van 8 juni 2020.  

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. 
 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
http://www.hoedjesvanpapier/
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6. openingsdata Stedelijk CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) tijdens de zomervakantie 2020:  
 
Het Stedelijk  CLB  Antwerpen is tijdens de zomervakantie 2020 open in: 
 
▪ juli: van 1 juli tot en met 14 juli 2020 
▪ augustus: van 18 augustus tot en met 31 augustus 2020 

 
Tel : 03 206 13 11    -    email: clb@so.antwerpen.be    -    openingsuren : 08.30 – 16.30 uur 

 
 
7. inschrijvingen schooljaar 2020-2021 – vrije 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 10 vrije plaatsen* 

2016 – tweede kleuterklas 4 vrije plaatsen 

2015 – derde kleuterklas VOLZET (met wachtlijst) 

eerste leerjaar VOLZET (met wachtlijst) 

tweede leerjaar VOLZET (met wachtlijst) 

derde leerjaar  3 vrije plaatsen 

vierde leerjaar VOLZET  

vijfde leerjaar VOLZET 

zesde leerjaar 11 vrije plaatsen 

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

 
 
8. Activiteiten van onze oudervereniging:  

 
Ook dit schooljaar konden we opnieuw rekenen op een fijne samenwerking met 
onze oudervereniging. Door de coronacrisis werden konden enkele activiteiten niet 
doorgaan (o.a. het schoolfeest). Wanneer we het lijstje bekijken met activiteiten die 
door de oudervereniging dit schooljaar toch georganiseerd werden en tijdens 
andere activiteiten we van de oudervereniging ondersteuning kregen, kunnen we 
opnieuw besluiten dat we een fijne samenwerking hebben en dit een luxe is! 
Vandaar… aan iedere papa, mama, oma, opa… die hun spreekwoordelijke steentje hebben bijgedragen… super…  
 
 
Berichten voor de kleuterschool:  
 
1. meerdaagse uitstappen 2020-2021: 
 
- derde kleuterklas:  van maandag 28 t/m dinsdag 29 juni 2021: ‘Het Groenhof’ in Pulle 
 

 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. meerdaagse uitstappen 2020-2021: 
 
- eerste leerjaar:   van donderdag 17 t/m vrijdag 18 juni 2021: ‘De Roerdomp’ in Bokrijk 
- tweede leerjaar:   van maandag 21 t/m dinsdag 22 juni 2021: ‘De Bosberg’ in Houthalen 
- derde leerjaar:   van woensdag 7 t/m vrijdag 9 oktober 2020: natuurklassen in ‘Hoge Rielen’ in Kasterlee 

mailto:clb@so.antwerpen.be
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- vierde leerjaar:   van woensdag 14 t/m vrijdag 16 oktober 2020: bosklassen in ‘De Veurs’ in Voeren 
- vijfde + zesde leerjaar:  van maandag 8 t/m vrijdag 12 maart 2021: zeeklassen in ‘De Zeekameel’ (Lombardsijde) 
  

 
Kalender:  (Wat gewijzigd, of aangevuld, werd t.o.v. de vorige nieuwsbrief werd in de linker kolom met een * aangeduid) 
 
Schooljaar 2019 – 2020: 
 

 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 

 
 
Schooljaar 2020 – 2021: 
 

* dinsdag 1/09/2020 start van de lessen 
Ki - instapdatum (ten laatste geb. 01/03/18) 

* donderdag 3/09/2020 KS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* vrijdag 4/09/2020 L3A+L5A+L5B - zwemmen (L3 = niveaubepaling) 

* maandag 7/09/2020 LS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* vrijdag 11/09/2020 L3B+L5A+L5B - zwemmen (L3 = niveaubepaling) 

* dinsdag 15/09/2020 08.00-08.40: familiefoto's (turnzaal LS) LS + schoolfotografie LS 
oudervereniging - opstartvergadering (20u - LS) 

* woensdag 16/09/2020 08.00-08.45: familiefoto's (turnzaal KS) 
KS - schoolfotografie 

* vrijdag 18/09/2020 L3A+L5A+L5B - zwemmen 

* woensdag 23/09/2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* donderdag 24/09/2020 vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* vrijdag 25/09/2020 L3B+L5A+L5B - zwemmen 
L6 - herfstwandeling (NM) 

* dinsdag 29/09/2020 L5 - herfstwandeling (NM) 

 
 
 

 


