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nieuwsbrief 4  -  30 oktober 2020  
 

 
Beste ouders   
 
Net voor de welverdiende herfstvakantie bezorgen we jullie deze goed gevulde nieuwsbrief. Na de vakantie 
starten de scholen in pandemiefase oranje, wat betekent dat er enkele wijzigingen zijn in de schoolorganisatie.  
 
Alvast bedankt om deze nieuwsbrief aandachtig te lezen! Zo blijf je goed op de hoogte van onze werking. In het 
eerste deel vind je algemene informatie, daarna specifieke onderwerpen voor de kleuter- en de lagere school.  
 
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): 
 

- van maandag 2 t/m woensdag 11 november: herfstvakantie* 
- woensdag, 25 november: pedagogische studiedag  

 
 
 

*Wordt er noodopvang op 9/11 en 10/11 voorzien?  
De stad Antwerpen coördineert het extra (opvang)aanbod voor ouders die geen oplossing voor hun kind(eren) vinden en 

nood hebben aan opvang tijdens die twee extra vakantiedagen. Op www.antwerpen.be/vakantieaanbod staat al het 

aanbod binnen de stad tijdens de herfstvakantie, inclusief 9 en 10 november.  

 
De school en de personeelsleden zijn tijdens de vakantie niet bereikbaar. Ontvangen e-mails zullen opnieuw vanaf 
donderdag 12/11/2020 beantwoord worden. Zie ook verder (punt 7) i.v.m. positieve coronatesten.  
 
 
 
2. VOORRANG BROERS en ZUSSEN: inschrijvingen voor het schooljaar 2021 – 2022:   

via https://meldjeaan.antwerpen.be 

Heb je nog een kind binnen het gezin dat volgend schooljaar naar onze school wenst te komen? Houd dan zeker 
rekening met de voorrangsperiode voor broers en zussen die al in onze school zitten:  

 
voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
 - aanmelden vanaf donderdag 14/01/2021 (09.30) t.e.m. vrijdag 29/01/2021 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: ten laatste op woensdag 10/02/2021 (10.00) 
- inschrijven: van vrijdag 26/02/2021 tot en met donderdag 25/03/2021 en van vrijdag 30/04/2021 tot en met 
woensdag 26 mei 2021, uitgezonderd tijdens schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

 

https://csaob.cmail20.com/t/j-l-agydly-bttzkltu-u/
https://meldjeaan.antwerpen.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j48R51_ylBpUgM&tbnid=mWnCZDsCNYxUgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://herfst.plaatjes.us/herfst04.htm&ei=kjk_UrDZHISI0AWtyoGIDQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGjdZGeEkl3P0DcKYIm88RrD4Y4mw&ust=1379961604781677
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3. SOCIAAL FONDS Stedelijk Onderwijs:  
 
Onze school heeft een positieve samenwerking met het Sociaal Fonds van het Stedelijk Onderwijs. Samen bekijken 
we hoe we het voor alle ouders financieel haalbaar kunnen maken om de schoolfacturen te betalen.  
Ouders kunnen steeds in alle discretie een afspraak maken met de zorgcoördinator, of de directeur om samen te 
bekijken hoe we hulp kunnen bieden, om tips te krijgen om de schoolfactuur beperkt te houden en om via 
verschillende instanties extra tussenkomsten te krijgen wanneer men daar recht op heeft.   
 
Bezorg ons zeker een strookje van de mutualiteit voor je kind(eren), indien het recht heeft op een ‘verhoogde 
tussenkomst’. Dit strookje kan afgegeven worden aan Kim Leys (administratieve medewerker, verantwoordelijk 
voor de schoolfacturatie), Kristin Vandecasteele, Kaya De Backer (de zorgcoördinatoren), of de directeur. 
 
Algemene info over het Sociaal Fonds van het Stedelijk Onderwijs wordt via bijlage bij deze nieuwsbrief aan alle 
ouders bezorgd.  
 

Discretie wordt uiteraard maximaal verzekerd!  
 

 
4. Facebookpagina:  
 
Heb je de Facebookpagina van onze school al geliket?  
 

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier 
 
Volg ook via deze weg nieuwtjes over onze school, foto’s, berichten…  
 
 

 
5. visualiseren van de schoolvisie:  
 
In het schoolreglement (rubriek 1.3 - p. 9) kan je de visie van onze school vinden. Vorig schooljaar hebben we 

onze visie gevisualiseerd. We zijn trots op het resultaat 😊! 
 

 
 
UNIEK, WELBEVINDEN, DUURZAAM, ENTHOUSIAST en RESPECT zijn de kernwoorden van onze schoolvisie.  
 
Heb je de banners al opgemerkt aan de gevels de beide vestigingen? We planden om deze prachtige banner 
tijdens het schoolfeest van vorig schooljaar feestelijk te onthullen. Door Corona ging het schoolfeest niet door… 
 
Het is de bedoeling dat bovenstaande mannetjes stilaan gebruikt worden in de schoolwerking. Zie ook verder.   
 
  

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/38/pagina_bijlage/schoolreglement_hoedjes_van_papier_2020-2021.pdf
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6. Fluo-actie en verkeersveiligheid:  
 

We vragen dat alle kinderen tussen de herfst- en paasvakantie het hesje dragen op het traject naar/van 
school. Ook wanneer de verplaatsing met de auto gebeurt (want parkeren kan meestal niet voor de school, 
zeker niet wanneer men parkeert zoals het verkeersreglement voorschrijft ☺)! 
 
Wanneer we opnieuw schooluitstappen mogen laten doorgaan, zullen de kinderen het hesje altijd dragen, 
om als groep nog beter op te vallen. 

 
Alvast bedankt voor de hulp om ook van deze actie opnieuw een succes te maken. Ook een dikke 
mercie om het voor de kinderen duidelijk te maken dat zichtbaarheid en respect voor de 
verkeersregels van groot belang zijn!  
Het positieve voorbeeldgedrag van de (groot-) ouders draagt hier sowieso erg toe bij! 
 
 
7. Corona…:  
 
Na de herfstvakantie zullen de scholen in pandemiefase oranje werken. Dit houdt enkele wijzigingen in. Zie 
hiervoor ook verder in deze nieuwsbrief voor de specifieke afspraken voor de kleuter- en lagere school. 
 
Wat blijft sowieso: alle veiligheidsmaatregelen maximaal blijven respecteren, d.w.z. te allen tijde… 
 

- … minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen; 

- … in een straal van 200 meter rond de school (dus ook voor de schoolpoort, op het voetpad…) een 

mondmasker CORRECT dragen; 

- … handen vaak wassen, niezen en hoesten in de elleboogplooi; 

- … maximaal verluchten van de klaslokalen, turnzaal, gangen*; 

- … 

Alle uitstappen tot aan de kerstvakantie gaan niet door. Ook de zwemlessen kunnen wegens het sluiten van de 
zwembaden tot nader order niet doorgaan.  
 
Alle oudergesprekken zullen digitaal, of telefonisch georganiseerd worden. Enkel wanneer een gesprek niet 
anders mogelijk is, kan het uitzonderlijk op school doorgaan, maar met extra maatregelen (afstand, spatscherm, 
mondmaskers, desinfecteren van de tafel, stoelen…).  
 
* De lokalen worden constant maximaal verlucht (alle ramen open). Het wordt stilaan kouder. Kleed de kinderen in laagjes, 
zodat ze het niet koud hebben. In de lagere school kunnen eventueel extra warme kousen, een muts, een warm dekentje… 
meegegeven worden. 

 

Wanneer kinderen van onze school tijdens de vakantie positief getest werden, kunnen de ouders het CLB 
telefonisch verwittigen via 03 338 50 55 (beschikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8:30 tot 16:30). 

 

Linken naar extra informatie: 
 

Draaiboek preventie Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen 
 

Veel gestelde vragen Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen
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Nog meer informatie? 

 

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 

Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 

 

Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Corona:  
 
De ouders kunnen uiteraard ook in pandemiefase oranje het schoolgebouw niet betreden. De kleuters worden 
nog steeds aan de buitendeuren van de klaslokalen afgezet en afgehaald. In ‘oranje’ moeten we de 
‘ouderstromen’ zodanig organiseren zodat er niet, of zo weinig mogelijk, gekruist kan worden.  
 
Graag volgende afspraken toepassen: 
 

- rechts aanhouden op het pad dat van de straat naar de speelplaats leidt (volg de pijlen, zoals sinds vorig schooljaar toegepast 

wordt); 

- vanaf het kleine poortje, volgen de ouders de ‘gewone’ route tot aan het schoolgebouw; 

- na het afzetten (tussen 08.30 en 08.45) en afhalen (tussen 15.30 en 15.45) van de kleuters 

o voor de linker vleugel van het gebouw (papegaaien en aapjes van juf Yannick en juf Kelly + zeepaardjes en visjes 

van juf Kathleen): 

▪ het fietspad links volgen tot aan het kleine poortje ; daarna verder tot aan de grote poort, rechts 

aanhouden; 

o voor de rechter vleugel van het gebouw, dus de klassen aan het afdak (giraffen van juf Kim, dumbo’s en olifanten 

van juf Kyra + rupsen en vlinders van juf Britt): 

▪ het afdak verder volgen en via het tuintje van het kinderdagverblijf ’t Beukennootje naar het kleine 

poortje ; daarna verder tot aan de grote poort, rechts aanhouden. 

 
 

Berichten voor de lagere school: 
 
1. voorkomen en oplossen van conflicten met de…  

‘Tips van de hoedjes’:  
 
Zie ook nieuwsbrief 3. Via de ‘tips van de kikkers’ kregen alle leerlingen 
lessen in ‘sociale vaardigheden’ om problemen en conflicten te 
voorkomen en – indien ze toch voorkomen – op een correcte manier op 
te lossen. A.h.v. rollenspelletjes oefenden de leerlingen de verschillende 
tips in de praktijk toepassen. 
 
De leuke mannetjes van onze schoolvisie geven delen nu de tips met onze 
leerlingen. De ‘tips van de kikkers’ worden na de vakantie de ‘tips van de 
hoedjes’.  
 
Misschien een idee om de tips van de hoedjes thuis ook toe te passen 
om conflicten te voorkomen en op te lossen? 

http://www.info-coronavirus.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
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2. Corona:  
 
In pandemiefase oranje mogen de ouders niet meer op school komen.  

• De poort gaat 5 minuten vroeger open langs beide kanten (Thibautstraat en Borrekensstraat). Dit wil zeggen om 8.25 uur i.p.v. 

8.30 uur.  

• De poort gaat toe na het 2de belsignaal (langs beide kanten, dus om 08.42). 

 

Brengen van leerlingen: 

- L1, L2 en L3 komen binnen via de Borrekensstraat. 

- L4,L5 en L6 komen binnen via de Thibautstraat. 

- De ouders gaan niet mee binnen. 

- 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 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. Indien er voldoende plaats aan de Borrekensstraat is mogen ze daar bij staan (dit 

wordt bekeken en geëvalueerd). 

 

Ophalen van leerlingen: 

- De ouders komen niet binnen. 

- L1, L2 en L3 worden opgehaald aan de Borrekensstraat: 

o L3 om 15.15 uur 

o L2 om 15.20 uur 

o L1 om 15.25 uur 

- De leerlingen komen met hun klasleerkrachten naar de speelplaats. Eén van de twee klasleerkrachten gaat aan de 

Borrekensstraat staan. De andere klasleerkracht blijft bij de leerlingen. De leerkrachten communiceren via whatsapp/telefoon 

welke ouder aan de poort staat. De klasleerkracht die bij de kinderen staat, stuurt het kind naar de poort. 

 

- L4, L5 en L6 worden opgehaald aan de Thibautstraat: 

o L6 om 15.15 uur 

o L5 om 15.20 uur 

o L4 om 15.25 uur 

- L4, L5 en L6 zetten zich in de hal en tussen de voorbouw en hoofdgebouw (ter hoogte klassen L2 en L1). Eén van de twee 

leerkrachten gaat aan de poort van de Thibautstraat staan. De andere klasleerkracht blijft bij de leerlingen. De  leerkrachten 

communiceren via whatsapp/telefoon welke ouder aan de poort staat. De klasleerkracht die bij de kinderen staat stuurt het 

kind naar de poort. 

 

DE OUDSTE LEERLINGEN halen de broers en zussen op en gaan in de rij van het jongste kind staan en gaan langs deze kant buiten. 

Nabewaking: De ouders mogen de school niet binnen. Wanneer een ouder aanbelt zegt hij wie hij komt halen. Een vrijwilliger van de 

nabewaking brengt het kind naar de poort tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur is de nabewaking in de voorbouw. De vrijwilliger brengt het 

kind naar de poort.  

 

Verdere maatregelen: 

- iedere klas eet in het eigen klaslokaal; 

- de kapstokken en banken in de kleedkamers van de turnzaal worden na het gebruik van een klas 

volledig gedesinfecteerd; 

- per leerjaar kan er klasdoorbrekend gewerkt worden (bv. tijdens de levensbeschouwelijke vakken 

zedenleer/godsdienst), maar tijdens deze lessen zitten de leerlingen per klasgroep samen in het lokaal 

(bv. leerlingen van de A-klas zitten links, de leerlingen van de B-klas zitten rechts); 
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- leerkrachten mogen aan een andere klas lesgeven. De leerlingen blijven in hun lokaal, de leerkracht 

verplaatst zich;  

- ‘hotelklassen’ mogen tijdelijk niet bij afwezigheid van een leerkracht → zie oproep verder*!  

- De leerlingen wassen en desinfecteren hun handen in/aan de klaslokalen; 

- … 

* Oproep: Voor het opvangen van klassen bij afwezigheid van één, of meerdere, leerkrachten mogen de 
leerlingen tijdelijk niet op hotelklassen laten gaan. Indien we binnen het team geen oplossingen vinden, mogen 
we eventueel wel vrijwilligers inschakelen om toezicht te houden op de leerlingen die dan werken aan hun 
taken, of in de hotelbundel. Van de vrijwilligers wordt uiteraard niet gevraagd om les te geven! 
 
Kandidaten-vrijwilligers kunnen een mailtje sturen naar de directeur: dirk.debacker@so.antwerpen.be én via 
deze link doorgeven op welke (halve) dag(en) zij eventueel willen komen helpen. De kandidaten worden door 
de directeur zo vlug mogelijk vanaf 12/11/2020 gecontacteerd. Uiteraard moeten we aan de kandidaten vragen 
om een recent ‘MODEL 2 van goed gedrag en zeden’ voor te leggen (max. één jaar).  
 

Ben jij een geschikte kandidaat, of ken je iemand die ons hierbij wil en kan helpen 😊? 

 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

* maandag t/m 
woensdag 

2/11/2020 
t/m 11/11/20 

HERFSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 woensdag 11/11/2020 WAPENSTILSTAND 

* donderdag 12/11/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 11/05/18) 

* vrijdag 13/11/2020 LS - uitdelen herfstrapport 
L3A+L2A+L2B+L4A+L4B – zwemmen → indien zwembad terug open 
L6B – sportnamiddag  

* maandag 16/11/2020 K3 – zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L5A - sportnamiddag 

* van maandag 
t/m 
donderdag 

16/11/2020 
t/m 
20/11/2020 

LS - (verplicht) oudercontact na herfstrapport (telefonisch, of digitaal – 
info volgt op 12/11/2020) 

* vrijdag 20/11/2020 Kinderrechtendag 
K3 - Red Star Line museum 'kleuters aan het roer, recht door zee'  
(geannuleerd door Corona) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* dinsdag 24/11/2020 oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

 woensdag 25/11/2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 27/11/2020 L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 30/11/2020 K3 – zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L5A – sportnamiddag 

* donderdag 3/12/2020 L1A - medisch onderzoek (VM - met de bus) 

* vrijdag 4/12/2020 KS + LS – Sintdag (alternatief, want de Sint mag niet op bezoek komen!) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B – zwemmen → indien zwembad terug open? 
L6A - sportnamiddag 

* maandag 7/12/2020 L5B - sportnamiddag 

mailto:dirk.debacker@so.antwerpen.be
https://doodle.com/poll/u39nr5wwhd24tpv3?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/u39nr5wwhd24tpv3?utm_source=poll&utm_medium=link
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* dinsdag 8/12/2020 L1B - medisch onderzoek (VM - met de bus) 

* donderdag 10/12/2020 L6B - medisch onderzoek (VM - met de bus) 

* vrijdag 11/12/2020 L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 14/12/2020 L6A - medisch onderzoek (VM - met de bus) 
K3 – zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L5A - sportnamiddag 

* vrijdag 18/12/2020 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B – zwemmen → indien zwembad terug open? 
L6A - sportnamiddag 

* maandag t/m 
zondag 

21/12/2020 
t/m 03/01/21 

KERSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 4/01/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 04/07/18) 
K3 – zwemmen  → indien zwembad terug open? 
L5B - sportnamiddag 

 


