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nieuwsbrief 1  -  1 september  2020 
 

Belangrijke data voor het schooljaar 2020 – 2021: 
 
1  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! 

 

 
2.  rapporten (lagere school): 
 

rapport op 
herfstrapport vrijdag 13 november 2020 

winterrapport vrijdag 22 januari 2021 

lenterapport vrijdag 23 april 2021 

zomerrapport donderdag 24 juni en maandag 28 juni 2021 

 
3.  oudercontacten en infomomenten kleuterschool: 
 

 op 
infomoment aanvang schooljaar donderdag 3 september 2020 (19.30u – deuren open 19.15) 

infomoment eerste leerjaar (K3) donderdag 21 januari 2021 (19.00u – refter lagere school – deuren open 18.45) 

oudercontact 1 (alle klassen) dinsdag 26 januari 2021 (16.00 – einde) 

oudercontact 2 (K3) dinsdag 11 mei 2021 (16.00 – einde) 
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4.  oudercontacten en infomomenten lagere school: 
 

rapport op 
infomoment aanvang schooljaar maandag 7 september 2020  (19.30u – refter – deuren open 19.15) 

oudercontact na herfstrapport donderdag 19 november 2020 (16.00 – einde – voor iedereen – ALLE ouders 
worden verwacht) 

infoavond sec. onderwijs (L5+L6) donderdag 14 januari 2021 (19.00u – refter LS – deuren open 18.45) 

‘interessebeurs sec. onderwijs’ van 
het Stedelijk Onderwijs (L5+L6) 

Moet nog bepaald worden… 

oudercontact na winterrapport donderdag 28 januari 2021 (16.00 – einde - vrijblijvend – op vraag van het 
schoolteam of van de ouders) 

oudercontact na lenterapport donderdag 29 april 2021 (16.00 – einde - vrijblijvend – op vraag van het 
schoolteam of van de ouders) 

oudercontact na zomerrapport donderdag 24 juni en maandag 28 juni 2020 (16.00 – einde - voor iedereen – 
de zomerrapporten met eindbeslissing worden door de leerkrachten aan de 
ouders gegeven tijdens het oudercontact)  

 
5.  zesjarigenfeest K3 en proclamatie L6: 
 

activiteit op 
Zesjarigenfeest (K3) dinsdag 22 juni 2021 (19.30u – deuren open om 19.00u)  

Proclamatie (L6 + lln. 1B) dinsdag 29 juni 2021 (19.30u – deuren open om 19.00)  

 
6.  zwemmen: 
 

klassen op 
derde kleuterklas – K3 
Giraffen 

maandagvoormiddag (onpare weken, vanaf oktober t/m mei) van 09.45 tot 10.30 in 
zwembad ‘Arena’: 05/10 – 19/10 – 16/11 – 30/11 – 14/12 – 04/01 – 18/01 – 01/02 – 01/03 – 
15/03 – 29/03 – 26/04 – 10/05 (= 13 beurten van drie kwartier) 

lagere school – L1A iedere vrijdagmiddag (vanaf maart t/m mei) van 12.00 tot 12.45 in zwembad ‘Arena’: 
05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 – 02/04 – 23/04 – 30/04 – 07/05 – 21/05 (= 9 beurten van 
telkens drie kwartier) 

lagere school – L1B iedere vrijdagmiddag (vanaf maart t/m mei) van 12.45 tot 13.30 in zwembad ‘Arena’: 
05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 – 02/04 – 23/04 – 30/04 – 07/05 – 21/05 (= 9 beurten van 
telkens drie kwartier) 

lagere school – L2A iedere vrijdagmiddag (vanaf oktober t/m februari) van 12.00 tot 12.45 in zwembad ‘Arena’: 
16/10 – 30/10 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 – 08/01 – 15/01 – 22/01 – 
29/01 – 05/02 – 12/02 – 26/02 (= 15 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L2B iedere vrijdagmiddag (vanaf oktober t/m februari) van 12.45 tot 13.30 in zwembad ‘Arena’: 
16/10 – 30/10 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 – 08/01 – 15/01 – 22/01 – 
29/01 – 05/02 – 12/02 – 26/02 (= 15 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L3A om de 2 weken, op vrijdagvoormiddag (vanaf september t/m juni) van 10.30 tot 11.15 in 
zwembad ‘Arena’: 
04/09 – 18/09 – 23/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12 –  08/01 – 22/01 – 05/02 – 26/02 – 12/03 – 
26/03 – 23/04 – 07/05 – 28/05 – 11/06 (= 16 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L3B om de 2 weken, op vrijdagvoormiddag (vanaf september t/m juni) van 10.30 tot 11.15 in 
zwembad ‘Arena’: 
11/09 – 25/09 – 16/10 – 30/10 – 20/11 – 04/12 – 18/12 –  15/01 – 29/01 – 12/02 – 05/03 – 
19/03 – 02/04 – 30/04 – 21/05 – 04/06 – 18/06 (= 17 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L4A iedere vrijdagmiddag (vanaf oktober t/m februari + 1 keer in mei) van 12.00 tot 12.45 in 
zwembad ‘Arena’: 
23/10 – 30/10 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 – 08/01 – 15/01 – 22/01 – 
29/01 – 05/02 – 12/02 – 28/05 (= 15 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L4B iedere vrijdagmiddag (vanaf oktober t/m februari + 1 keer in mei) van 12.45 tot 13.30 in 
zwembad ‘Arena’:  
23/10 – 30/10 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 – 08/01 – 15/01 – 22/01 – 
29/01 – 05/02 – 12/02 – 28/05 (= 15 beurten van telkens drie kwartier) 
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lagere school – L5A iedere vrijdagmiddag in september - van 12.00 tot 12.45 en één beurt op 04/10 van 10.30 tot 
11.15: 04/09 – 11/09 – 18/09 – 25/09 – 09/10 (= 5 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L5B iedere vrijdagmiddag in september - van 12.45 tot 13.30 en één beurt op 04/10 van 10.30 tot 
11.15: 04/09 – 11/09 – 18/09 – 25/09 – 09/10 (= 5 beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L6A iedere vrijdagmiddag in juni - van 12.00 tot 12.45: 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06 (= 4 
beurten van telkens drie kwartier) 

lagere school – L6B iedere vrijdagmiddag in juni - van 12.45 tot 13.30: 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06 (= 4 
beurten van telkens drie kwartier) 

 
 
7.  activiteiten oudervereniging i.s.m. schoolteam*: 
 

op  activiteit 
dinsdag 15 september 2020 KS + LS – opstartvergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 

donderdag 24 september 2020 KS + LS – vergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 

vrijdag 23 oktober 2020 LS: filmavond + oudercafé (19.00u - oudervereniging) 

vrijdag 13 november 2020 KS: herfstactiviteit (18.00u - oudervereniging) 

dinsdag 24 november 2020 KS + LS – Algemene vergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 

vrijdag 11 december 2020  LS: kerstactiviteit – kinderfuif + oudercafé (19.00 tot 22.00 – oudervereniging) 

maandag 25 januari 2021 KS + LS – start wafeltjesverkoop  

maandag 1 februari 2021 KS + LS – Algemene vergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 

zaterdag 6 februari 2021 KS + LS – Quiz (20.00u in de LS – oudervereniging) 

maandag 8 maart 2021 KS + LS – uiterste dag wafeltjesverkoop  

woensdag 31 maart 2021  KS + LS – afhalen wafeltjes (12.30 – 17.00, volgens gemaakte keuze in KS of LS) 

donderdag 1 april 2021  KS + LS – afhalen wafeltjes (08.00 – 08.40 en 15.30 – 17.00, volgens gemaakte keuze in 
KS of LS) 

dinsdag 20 april 2021 KS + LS – Algemene vergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 

zondag 30 mei 2021 school- en tuinfeest 

donderdag 3 juni 2021 KS + LS – Algemene vergadering oudervereniging – iedereen welkom! (20u – LS) 
 
* Het ‘Familiefeest’ voor onze kleuterschool zal nog ergens in februari/maart georganiseerd worden in c.c. Frans Messingstr.Deurne. 
 

8.  data ‘Meld je aan’ voor aanmelden nieuwe kleuters en/of leerlingen voor het schooljaar 2021-2022: 
 

op  activiteit 
Moet nog bepaald worden… ‘voorrangsregeling’ - (= eerste) aanmeldperiode voor broers en zussen (en kinderen 

van personeel) voor schooljaar 2021 – 2022  

Moet nog bepaald worden… ‘reguliere’ (= tweede) aanmeldperiode voor iedereen voor schooljaar 2021 – 2022 

Moet nog bepaald worden… Inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel (na toewijzing 
plaatsen) voor schooljaar 2021 – 2022 (de inschrijvingen gebeuren na afspraak) 

Moet nog bepaald worden… inschrijvingsperiode na ‘reguliere’ (tweede) aanmeldperiode  (na toewijzing plaatsen) 
voor schooljaar 2021 – 2022 (de inschrijvingen gebeuren na afspraak) 

Moet nog bepaald worden… start vrije inschrijvingsperiode voor schooljaar 2021 – 2022 (liefst na afspraak, maar 
eerst = eerst) 

 
9.  kijk- en bezoekdagen voor ‘Meld je aan 2020’ voor geïnteresseerde ouders voor nieuwe inschrijvingen voor 

het schooljaar 2020-2021: 
 

op  activiteit 
Moet nog bepaald worden… zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie: telkens op het 

uur, om 09.00 – 10.00 en 11.00  

Moet nog bepaald worden… zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie, KS: om 19.00 
en 20.00 ; LS: om 19.00 en 20.15 

Moet nog bepaald worden… zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie,  telkens op het 
uur, om 14.00 en 15.00.  
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10. andere belangrijke data: 
 

op  activiteit 
dinsdag 15 september 2020 schoolfotografie LS (ganse dag – individuele en klasfoto’s en familiefoto’s van broers en 

zussen indien ze allemaal in de LS zitten)   
- 08.00-08.40: in de turnzaal van LS voor de familiefoto’s (indien broers en zussen niet in 
dezelfde deelinstelling zitten)  
- 09.00-15.30: LS (individuele en klasfoto’s en familiefoto’s van broers en zussen indien 
ze allemaal in de LS zitten en deze foto’s niet tussen 08.00 en 08.40 genomen werden) 

woensdag 16 september 2020 schoolfotografie KS:  
- 08.00-08.45: in polyvalente zaal van KS voor de familiefoto’s (indien broers en zussen 
niet in dezelfde deelinstelling zitten)  
- 09.00-12.00: KS (individuele en klasfoto’s en familiefoto’s van broers en zussen indien 
ze allemaal in de KS zitten en deze foto’s niet tussen 08.00 en 08.45 genomen werden) 

Moet nog bepaald worden… LS: scholenveldloop (namiddag – Te Boelaerpark - Borgerhout) 

maandag 5 oktober 2020  Dag van de Leerkracht 

donderdag 15 oktober 2020  Dag van de Ouder 

vrijdag 23 oktober 2020 Dag van de Jeugdbeweging 

vrijdag 20 november 2020   Kinderrechtendag 

zondag 31 januari 2021  Dag van de Directeur 

dinsdag 9 februari 2021 Dikketruiendag  

donderdag 15 april 2021 Secretaressedag 

zondag 25 april 2021 Antwerp 10 miles en ‘Alpro Kids Run’ 

woensdag 12 mei 2021  KS – sportdag  en  LS – sponsorloop  (reservedag indien slecht weer: woensdag 27 mei) 

donderdag 27 mei 2021  LS – sportdag  

donderdag 10 juni 2021 dankavond oudervereniging + vrijwilligers (19.00 – LS) 

zondag 20 juni 2021 Dag van het Poetspersoneel 

 
11.  meerdaagse uitstappen: 
 

klassen op 
K3 van dinsdag 29 t/m woensdag 30 juni 2021 → boerderijklassen – ’t Groenhof  

L1 van donderdag 17 t/m vrijdag 18 juni 2021 → Bokrijk – ‘De Roerdomp’ 

L2 van maandag 21 t/m dinsdag 22 juni 2021 → Houthalen – ‘De Bosberg’ 

L3 van woensdag 7 t/m vrijdag 9 oktober 2020 → Kasterlee – ‘Hoge Rielen’   

L4 van woensdag 14 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 → Voeren – ‘De Veurs’ 

L5 + L6 van maandag 8 t/m vrijdag 12 maart 2021 → zeeklassen in Lombardsijde – ‘De 
Zeekameel’ 

 
12.  GEEN huiswerkklas (L5+L6) op: 
 

De huiswerkklas wordt volgens afspraken vanaf de derde lesweek van september op dinsdag- en donderdag ingericht 
voor de leerlingen van de derde graad (vijfde en zesde leerjaar).  Tijdens de laatste twee weken van juni is er geen 
huiswerkklas. Dit schooljaar wordt de huiswerkklas ingericht vanaf dinsdag 15 september 2020 t/m donderdag 10 juni 
2021.  

 

datum reden 
donderdag 24 september 2020  personeelsvergadering team lagere school 

dinsdag 24 november 2020  personeelsvergadering team lagere school 

dinsdag 8 december 2020 algemene personeelsvergadering 

donderdag 11 februari 2021 algemene personeelsvergadering 

dinsdag 16 maart 2021 personeelsvergadering team lagere school 

dinsdag 4 mei 2021 personeelsvergadering team lagere school 

dinsdag 8 juni 2021 personeelsvergadering team lagere school 

 
 


