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nieuwsbrief 2  -  1 september ‘21  
 

 
Beste ouders   
 
Via de nieuwsbrieven geven we jullie heel wat informatie. Bedankt om steeds alles aandachtig te lezen! In 
iedere nieuwsbrief bevat het eerste deel mededelingen die voor iedereen nuttig zijn. Daarna volgen de 
berichten per niveau (kleuterschool en lagere school apart). Ten slotte eindigen we met de actuele kalender 
voor de nabije toekomst. Veel leesplezier ☺!  
 
Het ganse schoolteam heeft er alleszins veel zin in kijkt uit naar een boeiend schooljaar ☺! We wensen alle 
kinderen veel plezier en succes met het nieuwe schooljaar en bedanken de ouders alvast voor een positieve 
samenwerking! 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. coronamaatregelen: 
 
Corona is nog niet verdwenen uit onze maatschappij. De overheid bepaalt in welke pandemiefase scholen 
zullen werken. Alle scholen starten op 1 september in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Dit houdt 
o.a. in dat: 
 

- de normale dagplanning kan gehanteerd worden, ook voor- en naschoolse opvang; 
- alle lessen gewoon kunnen doorgaan, ook kleuterturnen, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelij-

ke vakken in de lagere school (godsdienst/zedenleer); 
- normale speeltijden, middagpauze; 
- pedagogische activiteiten kunnen gewoon doorgaan (dag- en meerdaagse uitstappen, zwemmen…) 

 
Wie interesse heeft kan via volgende linken vrijblijvend alle nuttige info vinden:  
 

- Op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maatregelen-2021-2022-gewoon-en-buitengewoon-
basisonderwijs kan je het draaiboek 2021-2022 i.v.m. veiligheidsmaatregelen rond de coronapandemie 
vinden. 

 
- Via https://onderwijs.vlaanderen.be/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-2021-

2022/maatregelen-2021-2022-gewoon-en-buitengewoon-basisonderwijs vind je antwoorden voor de 
scholen op de veelgestelde vragen.  

 
Het Stedelijk Onderwijs voorziet zelf geen draaiboeken en volgt deze van de overheid.  
 
Onze school zal de ouders steeds zo vlug en goed mogelijk informeren wanneer iets wijzigt.  
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2. infoavonden start schooljaar: 
 
Tijdens deze infoavonden stellen we het schoolteam aan u voor en lichten we enkele zaken i.v.m. de algemene 
werking van de school en de klaswerking van de klas van uw kind toe.  
 
Omdat we nog altijd met de veiligheidsmaatregelen i.v.m. Corona rekening moeten houden, zullen we de info-
avonden als volgt organiseren: 

 
- We hopen dat één ouder per kind/klas aanwezig kan zijn. 
- Maximum één ouder per kind/klas (anders teveel aanwezigen). 
- De ouders dragen steeds een mondmasker en respecteren een veilige afstand van 1,5m. 
- Zie ook hoger i.v.m. de corona-veiligheidsmaatregelen + ontvangen mail van 30/08/2021. 
- In het lokaal zitten de ouders op een stoel, indien mogelijk apart aan een bank.  
- In de kleuterschool gebruiken de ouders de buitendeuren van de klaslokalen. 
- De looprichting wordt gerespecteerd bij het betreden en verlaten van de school. 
- Het algemene gedeelte gebeurt op de speelplaats (bij regen: paraplu voorzien).  

 
We plannen twee infomomenten: 
 

- voor de kleuterschool: op donderdag 02/09/2021 in de Maarschalk Montgomerylaan; 
- voor de lagere school: op dinsdag 07/09/2021 in de Thibautstraat, ingang via de De Borrekensstraat. 
- gesplitste groepen: de helft van de ouders per klas komen om 18.30, de andere helft om 19.45: 

▪ groep 1:  

• poort open om 18.15; 

• algemene gedeelte door de directeur om 18.30; 

• specifieke gedeelte in de klaslokalen van 19.00 tot 19.30; 

• school verlaten tussen 19.30 en 19.40. 
 

▪ groep 2:  

• poort open om 19.45; 

• algemene gedeelte door de directeur om 20.00; 

• specifieke gedeelte in de klaslokalen van 20.30 tot 21.00; 

• school verlaten tussen 21.00 en 21.10. 
 
De klasleerkrachten organiseren de indeling van de groepen.  

 
 
3. inlichtingenformulier en actuele (medische) gegevens: 
 
Het uitgebreide inlichtingenformulier wordt enkel bij inschrijving van de nieuwe kleuters en leerlingen 
ingevuld. Het is logisch dat gegevens soms wijzigen.  Bedankt om alle wijzigingen (adres, GSM- en/of 
telefoonnummer, e-mailadressen, gezinssituatie, extra kindje in het gezin…) steeds onmiddellijk schriftelijk 
te melden aan de school (secretariaat). De wijzigingen worden dan zo vlug mogelijk in onze bestanden 
aangepast/aangevuld.  
 

Bij de start van ieder schooljaar vragen we aan de ouders om de belangrijkste gegevens na te kijken. We doen 
dit met behulp van het document dat jullie vandaag ontvangen hebben.  
Bedankt om alle gegevens aandachtig na te kijken en IN DRUKLETTERS aan te passen en/of aan te vullen 
indien nodig. We zouden het document graag morgen, maar uiterlijk op vrijdag 3 september ontvangen.    
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4. schoolreglement: 
 
Vandaag hebben de ouders een document ontvangen om te verklaren dat ze akkoord gaan met het 
schoolreglement van de school. Graag het document morgen, maar uiterlijk op vrijdag 3 september ingevuld 
en ondertekend terug meegeven.  
 

De regelgeving schrijft voor dat wie zijn/haar kind inschrijft in een school naar keuze akkoord gaat met het 
‘Pedagogisch Project’ en het schoolreglement van de school. Wanneer de ouders niet integraal akkoord 
gaan met het schoolreglement, is er geen officiële inschrijving.  

 
Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen heeft gekozen om het schoolreglement digitaal aan de ouders aan te 
bieden. Dit spaart veel papier! 
 
Via volgende link kan u het schoolreglement vinden, met ‘Het Akkoord’, de engagements-verklaring die in 
samenwerking met de ouders en het schoolteam tot stand is gekomen: 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier (→ Onze school → Praktisch → Schoolreglement)  

 
Ouders die wensen, kunnen op eenvoudige, maar schriftelijke vraag via het secretariaat een kopie van het 
schoolreglement op papier ontvangen.  
 
 
5. communicatie met de ouders: 
 
Het Stedelijk Onderwijs besliste dat vanaf dit schooljaar enkel SMARTSCHOOL gebruikt wordt: 
 

- om informatie aan de ouders te bezorgen*; 
- om met de ouders digitaal te communiceren (dus niet meer via e-mail).  

 
*Ouders die de info ook nog op papier willen ontvangen, kunnen dat aan de school vragen (secretariaat).   
 
Belangrijk!  
 

- Om de accounts in Smartschool te kunnen aanmaken voor de ouders van nieuwe leerlingen en de 
bestaande accounts (opnieuw) te activeren, zullen de ouders nog informatie (+ eventuele hulp) 
ontvangen.  

- Vanaf 20 september 2021 gebruiken we enkel Smartschool voor de digitale communicatie met de 
ouders en het bezorgen van info. T/m 19 september zullen e-mails tijdelijk nog wel even beantwoord en 
gebruikt worden voor het bezorgen van informatie.  

 
 
 

6. voorrangsregeling voor broers en zussen voor inschrijving voor schooljaar 2022 – 2023: 
 
Heb je nog een kindje dat geboren is in 2020, of een ander kind in het gezin dat vanaf volgend schooljaar naar 
onze school wil komen? De data voor de aanmeldingsperiode voor voorrang voor broers en zussen werden 
nog niet bepaald. Van zodra we deze data kennen, zullen we de ouders via de nieuwsbrief inlichten. Volg zeker 
ook de media en verdere berichten in onze nieuwsbrieven, zodat je jouw kindje(s) tijdig kan aanmelden en 
gebruik kunt maken van het voorrangsrecht!  
 
Indien de aanmelding niet gebeurt tijdens deze voorrangsperiode vervalt het recht op voorrang! 
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7. bereikbaarheid secretariaat:   Wanneer kan je op het secretariaat per deelinstelling terecht? 
 
Het secretariaat is van 08.15 tot 16.45 telefonisch bereikbaar. Op woensdag in de kleuterschool van 08.30 tot 
12.30 en in de lagere school van 08.15 tot 12.45. Op maandag, dinsdag en vrijdag is er niemand aanwezig op 
het secretariaat van de kleuterschool.  
Wanneer je in de kleuterschool of de lagere school niemand kunt bereiken, kun je met de andere deelinstelling 
contact opnemen. Je bericht wordt dan zo vlug mogelijk doorgegeven. Een door omstandigheden niet 
beantwoorde telefonische oproep wordt automatisch doorgeschakeld naar de andere deelinstelling.  
We proberen steeds om iedereen zo goed mogelijk te helpen! 
 
Er zijn enkele wijzigingen op het secretariaat: 
 

- Evi zal nog t/m december afwezig zijn wegens ouderschapsverlof. Zij start terug na de kerstvakantie.  
- Kim gaat vanaf 1 september een nieuwe uitdaging aan: ze gaat lesgeven in het Secundair Onderwijs. 
- Nancy: gaat deeltijds werken en werkt enkel nog in haar andere school.  
- Amal en Soumaia zijn onze twee nieuwe administratieve medewerkers. We heten hen van harte 

welkom en wensen hen veel succes en plezier toe in onze school.  
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  VM NM VM NM VM VM NM VM NM 

Soumaia LS LS LS LS KS KS* KS* LS LS 

Amal - - - - LS LS LS - - 

  
Waarvoor kan je bij onze secretariaatsmedewerkers terecht (dit kan nog wijzigen)? 
 

- Amal leerlingenadministratie, invullen van documenten, schoolongevallen, onbetaalde schoolfacturen, 
preventie en welzijn…  
- Soumaia: leerlingenfacturatie, fiscale attesten, schooluitstappen, onbetaalde schoolfacturen...  

 
 
 
8. Schoolfotografie:  

 

→ dinsdag 14 september 2021 - in de lagere school:  
- FAMILIEFOTO’S tussen 08.00 en 08.30 (in de turnzaal, voor alle broertjes en zusjes die 
verspreid zitten over onze kleuter- en lagere school en/of samen met jongere/oudere 
kinderen uit het gezin die niet/nog niet/niet meer op onze school zitten). 
- vanaf 08.45: individuele en klasfoto’s van alle leerlingen en familiefoto’s van broers en 
zussen die samen in de lagere school zitten. 
 

→ woensdag 15 september 2021 - in de kleuterschool: 
- FAMILIEFOTO’S tussen 08.00 en 08.30 (= idem 14/09/2020: in de turnzaal, voor alle broertjes en zusjes die 

verspreid zitten over onze kleuter- en lagere school en/of samen met jongere/oudere kinderen uit het gezin die 
niet/nog niet/niet meer op onze school zitten). 

 
- vanaf 08.45: individuele en klasfoto’s van alle kleuters en familiefoto’s van broers en zussen die samen 
in de kleuterschool zitten.  

 

mailto:hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be
http://www.hoedjesvanpapier.be/


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  

 

 

5 

Ook dit schooljaar zullen we samenwerken met de firma ‘Foto Koch Schoolfotografie’. Deze firma werkt 
uitsluitend digitaal en biedt de ouders een ruimer aanbod om hun gewenste foto’s te selecteren. Zo kunnen de 
ouders kiezen uit meer foto’s, de achtergrond wijzigen, allerlei gadgets bestellen… en via overschrijving 
betalen. De bestelling wordt na betaling zo vlug mogelijk met de post afgeleverd. Meer info hierover volgt ☺.  

 
 
Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. taakverdeling kleuterschool: 
 

- instappers - kabouters:    juf Annick Laureys 
- K1A - aapjes:     juf Yannick Verreyt en juf Caroline Cosson 
- K1B – visjes:     juf Kathleen Vets 
- K2A – vlinders:     juf Britt Cools 
- K2/3A – okapi’s (K2) en giraffen (K3):   juf Kelly Van Den Bouwhuijsen 
- K2/3B – mammoeten (K2) en olifanten (K3): juf Kyra Alaerts 

 
- zorgcoördinator:  juf Kaya De Backer en juf Georgette Girard 
- zorg + atelier:   juf Vicky Clarys en juf Caroline Cosson 
- kinderverzorgster:  juf Nicole Smet 
- kleuterturnen + zwemmen): juf Jill Wijnen (+ zwemmen) 

 
2. uurregeling: 
 

De activiteiten starten om 08.45 met het (erg belangrijke) onthaal. Wij vinden het super dat 
alle kleuters op tijd aanwezig zijn om niets van het onthaal te moeten missen.  

 
Hierbij vragen we om de kleuters tussen 08.30 en (uiterlijk) 08.45 naar school te brengen. Het 
einde van de schooldag is om 15.25, op woensdag om 12.25.  
Bedankt om deze tijdstippen te respecteren en niet vroeger aan te bellen a.u.b.? Vaak komen ouders enkele 
minuten vroeger, wordt de schoolpoort te vroeg open gezet en is er extra drukte aan de lokalen terwijl de 
lessen nog moeten eindigen… Wie niet in de voorbewaking blijft, kan met de eigen (groot-) ouders vanaf 08.20 
wachten in de gang. We vragen u om kleuters niet bij andere ouders achter te laten! 
 
3. Leerplicht vanaf 5 jaar (vanaf 1 september 2020):  
 

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs:  

 

Vanaf 01/09/2020 is de leerplicht vanaf 5 jaar, d.w.z. vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het kind 
vijf jaar wordt. Het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om rechtstreeks toegelaten te 
worden tot het gewoon lager onderwijs werd verhoogd. Deze maatregel trad in werking vanaf schooljaar 
2020-2021. Concreet betekent dit dat 5-jarige kleuters tijdens het schooljaar 2021-2022 ten minste 290 halve 
dagen aanwezig geweest moeten zijn in het kleuteronderwijs om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten 
te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2022-2023. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen de kleuters van de derde kleuterklas ook een verplichte taaltest moeten 
afleggen. Meer info daarover volgt later.  
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4. zwemmen: 
 
De kleuters van de derde kleuterklas gaan vanaf oktober t/m mei tijdens de onpare weken om de twee weken 
zwemmen in de nieuwe Sportoase ‘Groot Schijn’ aan de Ruggeveldlaan in Deurne (zie nieuwsbrief 1 voor de 
exacte data): op maandag van 09.45 tot 10.30. Het vervoer gebeurt met de bus. In het belang van de kleuters 
is het belangrijk dat zij telkens mee kunnen gaan. Zwemgerief niet vergeten! Zie ook de afspraken in het 
schoolreglement i.v.m. het huren van zwemgerief indien dit niet meegegeven werd en i.v.m. kleuters die niet 
mee kunnen gaan zwemmen. 
  
Berichten voor de lagere school: 
 
1. taakverdeling lagere school: 
 

- L1A: juf Vicky Guns   L1B: meester Efraïm Salampessy 
- L2A: meester Sam Lachi  L2B: juf Marjan Bom 
- L3A: meester Maarten Wellens L3B: juf Lin Tulfer 
- L4A: meester Pieter-Jan Kegels L4B:  meester Glenn Boumans  
- L5A: meester Jonas Jacobs  L5B: juf Lindsay De Jonghe 
- L6A: meester Ben Van Bulck  L6B: juf Amber Heeren  

 
- beleidsondersteunende taken:  juf Georgette Girard      
- zorgcoördinator:   juf Kaya De Backer 

juf Georgette Girard  
- zorg:     juf Ine Loossens (L1+2) 

juf Annik Thys (L3+4) 
juf Nathalie Hechtermans (L5+6) 
juf Nancy Erkens 

- lichamelijke opvoeding:   juf Jill Wijnen (L1 + L3 + zwemmen) 
meester Jeffrey Bertels (L2 + L3 + L4) 
meester Paul Vermeylen (L5 + L6) 

- niet-confessionele zedenleer:  meester Mathias Vermeyen 
     juf Sarah Daans (splitsing L1, L2 en L3))  

- rooms-katholieke godsdienst:  juf Els Van Eylen 
- islamitische godsdienst:   juf Nadia Marchouh 
- protestants-evangelische godsdienst: juf Fiorella Norero Sanchez 
- orthodoxe godsdienst:   werd nog niet aangesteld 

 
2. uurregeling + brengen en ophalen van de leerlingen: 

 

Alle leerlingen worden verwacht tussen 08.25 en 08.40. De lessen starten om 08.45.  Het is belangrijk dat de 
leerlingen stipt op tijd komen.  

 
▪ L1 t/m L3 via de De Borrekensstraat;  

• fietsen en steps: L1 t/m L3 aan de De Borrekensstraat;  
▪ L4 t/m L6: via de Thibautstraat ; fietsen en steps naast het hoofgebouw; 
▪ De kinderen van hetzelfde gezin gaan mee binnen en buiten langs de kant van het 

jongste kind. Als het jongste kind in L1, L2 of L3 zit, gebruikt het gezin altijd de 
Borrekensstraat. Zit het jongste kind in L4 of L5 dan gaat het gezin altijd langs de 
Thibautstraat. 

▪ De leerlingen van L4, L5 en L6 die binnen komen via de Borrekensstraat, zetten hun 
fiets via het voetbalveldje in de fietsenstalling naast/aan het hoofdgebouw. 
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3.  afwezigheden – zie ook schoolreglement: 
 

In België geldt een ‘leerplicht’ (zie wetgeving en schoolreglement). Scholen zijn verplicht deze leerplicht stipt 
op te volgen. Vanaf 5 halve dagen ‘ongewettigde afwezigheid’ (= ‘code B’, of ‘problematische’) MOET de 
school het CLB inlichten.  

 
3.1 afwezig wegens ziekte en te laat komen: 
 
Wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte kan u: 

- vier keer per schooljaar, voor maximaal 3 opeenvolgende dagen een zelfgeschreven briefje indienen om de 
afwezigheid te wettigen; 

- een doktersattest afgeven (altijd verplicht bij afwezigheden in de week voor of na een schoolvakantie). 
 
I.v.m. te laat komen: 

- te laat komen tijdens het eerste lesuur (= voor 09.35) = te laat; 
- te laat komen na het eerste lesuur (= na 09.35) = afwezig en dient steeds gewettigd te worden, of wordt 

geregistreerd als ‘problematische’ afwezigheid (zie hoger). 

 
3.2 afwezig wegens ‘persoonlijke of familiale’ reden: 
 
IEDERE afwezigheid wegens ‘persoonlijke of familiale’ reden moet wettelijk VOORAF en SCHRIFTELIJK 
aangevraagd worden aan de directeur (zie schoolreglement). Vroeger op reis vertrekken, of later terugkomen 
mag en kan volgens de leerplichtregelgeving nooit aanvaard worden als persoonlijke of familiale reden!  
 
 

4. zwemmen:  
 
In onze school vinden we het zwemmen erg belangrijk. Het leren zwemmen 
van kinderen is een gedeelde taak van ouders en school. We proberen dat 
alle leerlingen uiterlijk aan het einde van het vierde leerjaar zich veilig in het 
water kunnen begeven en voldoende kunnen zwemmen. Omdat we de 
beschikbare ‘onderwijstijd’ niet nog verder kunnen belasten, slagen we er 
niet in om nog meer te gaan zwemmen.  

 
In het belang van de leerlingen rekent het schoolteam om de volledige medewerking van de ouders! Zie ook 
schoolreglement (i.v.m. de regelgeving en het verplichte karakter en het verplicht huren van zwemgerief 
indien dit niet meegegeven werd) en nieuwsbrief 1 voor de organisatie en de exacte data.  
 

Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer 
Directeur 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

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

* donderdag 2/09/2021 KS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* vrijdag 3/09/2021 L3B+L5A+L5B - zwemmen 

* dinsdag 7/09/2021 LS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 
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* vrijdag 10/09/2021 L3A+L5A+L5B - zwemmen 

* maandag 13/09/2021 oudervereniging - opstartvergadering (20u - LS) 

* dinsdag 14/09/2021 08.00-08.40: familiefoto's (turnzaal LS) LS + schoolfotografie LS 

* woensdag 15/09/2021 08.00-08.45: familiefoto's (turnzaal KS) 
KS - schoolfotografie 

* vrijdag 17/09/2021 L3B+L5A+L5B - zwemmen 

* dinsdag 21/09/2021 vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* woensdag 
t/m vrijdag 

22/09 t/m 
24/09/2021 

L3 - meerdaagse uitstap 'De Hoge Rielen' 

* vrijdag 24/09/2021 L4A+L5A+L5B - zwemmen 

* woensdag 29/09/2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 1/10/2021 L3B+L3A+L5B – zwemmen 

* dinsdag 5/10/2021 Dag van de Leerkracht 

* vrijdag 8/10/2021 FACULTATIEVE VRIJE DAG 

* zondag 10/10/2021 10 miles en Kids Run 

* maandag 11/10/2021 K3 - zwemmen 

* woensdag 
t/m vrijdag 

13/10 t/m 
15/10/2021 

L4 - meerdaagse uitstap - Manège 'Groenhove' - Torhout 

* donderdag 14/10/2021 Dag van de Ouder 

* vrijdag 15/10/2021 L3A+L5A+L2B - zwemmen 

* vrijdag 22/10/2021 Dag van de Jeugdbeweging 
L3B+L4B+L2A - zwemmen 
oudervereniging - 'Filmavond + oudercafé' (LS - 19.00) 

* maandag 25/10/2021 K3 - zwemmen 

* vrijdag 29/10/2021 ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
L3A+L4A+L2B - zwemmen 

* maandag t/m 
zondag 

1/11/2021 
t/m 07/11/21 

HERFSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 8/11/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 08/05/19) 
K3 - zwemmen 

* donderdag 11/11/2021 WAPENSTILSTAND 

* vrijdag 12/11/2021 LS - uitdelen herfstrapport 
L3B+L4B+L2A - zwemmen 
oudervereniging - 'herfstwandeling' (KS - 18.00) 
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