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nieuwsbrief 5  -  22 november ‘19 
 

 
Beste ouders   
 
Opnieuw hebben we heel wat informatie voor de ouders. Alvast bedankt om alles aandachtig te lezen!  
Het eerste deel betreft mededelingen die voor iedereen nuttig zijn, gevolgd door berichten per niveau 
(kleuterschool en lagere school apart) om ten slotte te eindigen met de meest actuele kalender t/m januari.  
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

 
- van maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020: kerstvakantie 
- vrijdag 31 januari 2020: facultatieve vrije dag 

 
 
 
2. VOORRANG BROERS en ZUSSEN: inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021:   

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 maandag 27/01/2020 (09.30) t.e.m. vrijdag 07/02/2020 (17.00) 

- toewijzing van de plaatsen: ten laatste op woensdag 19/02/2020 (10.00) 
- inschrijven: van dinsdag 03/03/2020 t.e.m. donderdag 02/04/2020 en van maandag 04/05/2020 t/m dinsdag  
26/05/2020, uitgezonderd tijdens schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

 
3. zorg op school: 

 

Alle ouders hebben de zorgflyer van onze school via hun 
kind(eren) op papier ontvangen, zodat iedereen op de 
hoogte is van de zorgwerking binnen onze school.  Ook de 
uitgebreide(re) zorgbrochure ‘zorgbeleid op school’ kan via 
de schoolwebsite geraadpleegd worden. Klik hiervoor links 
onderaan op ‘Visie, aanpak en zorgwerking’. Daarna kan je 
helemaal onderaan de documenten van onze zorgwerking 
vinden. 
 
Ouders van kinderen die extra zorg krijgen, ontvangen via de 
klas- of zorgleerkracht, of via de zorgcoördinator, de extra 
uitgebreide en gedetailleerde informatie ontvangen.   

https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36
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4. 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 (de zorgcoördinator), 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!  
 
 
5. kijk- en bezoekdagen voor ‘Meld je aan 2020’ voor geïnteresseerde ouders voor nieuwe inschrijvingen voor 
het schooljaar 2020-2021:  

 
op  activiteit 

maandag  17 februari 2020  zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie: telkens op het 
uur, om 09.00 – 10.00 en 11.00  

dinsdag 3 maart 2020  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 

maandag 2 maart 2020  zowel in KS als in LS:  geleide rondleidingen met uitgebreide informatie,  telkens op het 
uur, om 14.00 en 15.00.  

 

 
 

Berichten voor de kleuterschool: 
 
1. uurregeling:  

 
Tot onze verwondering stellen we vast dat enkele ouders onze uitdrukkelijke vraag om de kleuters ’s 
morgens op tijd naar school te brengen niet echt stipt opvolgen…  
 

We vragen alle ouders nogmaals met aandrang om de kleuters ’s morgens tussen 08.30 en 08.45 
naar school te brengen en niet ‘ergens tijdens de voormiddag’ (bv. ‘wanneer het niet meer regent’, 

‘een uurtje langer uitgeslapen werd’ …), tenzij anders afgesproken met de klasleerkracht (bv. wegens 
bezoek aan de dokter). Kleuters die zonder echte reden, of later dan een ‘normaal, aanvaardbaar’ tijdstip, 
toch te laat komen, worden dan liever tegen de start van de namiddag gebracht (tussen 13.30 en 13.45).  
 
Omdat het te laat komen de activiteiten onderbreekt en stoort, danken we jullie alvast voor uw hulp om met 
bovenstaande vraag extra rekening te houden. De leerkrachten starten graag stipt met de activiteiten ☺! 
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2. Dit schooljaar GEEN Familiefeest ☹:  
 
Wegens meerdere redenen slagen we er dit schooljaar niet in om het jaarlijkse Familiefeest te laten doorgaan.  
Deze spijtige beslissing hebben we na vele gesprekken en overlegmomenten met alle (mogelijke) betrokkenen 
niet na één nacht ijs genomen…  
 
De beschikbaarheid van het cultureel centrum aan de Frans Messingstraat in Deurne was niet volgens wat we 
gehoopt hadden. Het reglement van het CC. vermeldt dat we als school ten vroegste 6 maanden voor de 
activiteit de zaal kunnen aanvragen. Culturele activiteiten, georganiseerd door het CC., krijgen immers voorrang.   
In de periode van januari t/m maart 2020 was de zaal slechts op één dag beschikbaar… 
 
Voor het kunnen organiseren van dit groots opgezette evenement rekenen we niet enkel op de hulp van onze 
oudervereniging, maar ook op de samenwerking met een secundaire school van het Stedelijk Onderwijs van 
Antwerpen. Op de enige dag dat het CC. voor ons beschikbaar zou zijn, heeft het Stedelijk Lyceum aan de Sint 
Rochusstraat een pedagogische studiedag, waardoor de samenwerking dit schooljaar onmogelijk is… Tijdens de 
vorige edities van het Familiefeest konden we steeds rekenen op de leerlingen (en hun begeleidende 
leerkrachten) van de studierichting ‘Verzorging’, zodat zij tijdens (de voorbereidingen van) het Familiefeest 
stage konden lopen. Een mogelijke andere school bleek ook op dezelfde dag hun medewerking niet te kunnen 
verlenen… 
 
Uiteraard zullen we er opnieuw alles aan doen om volgend schooljaar het Familiefeest opnieuw te kunnen laten 

doorgaan 😊!   
 

Berichten voor de lagere school: 
 
Deze keer zijn er geen specifieke berichten voor de lagere school.  
  
Vriendelijke groeten, Dirk De Backer, Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 maandag 25/11/2019 L2B + L3B - project 'Kunstkuren' 

 dinsdag 26/11/2019 L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 

 donderdag 28/11/2019 L1A + L5A - project 'Kunstkuren' + L5B - sport (outdoor) 

 vrijdag 29/11/2019 L1B - project 'Kunstkuren' 
L2+L3+L4A+B – zwemmen + L6 - sport (indoor) 

 maandag 2/12/2019 K3A - zwemmen 
L2B + L6 - project 'Kunstkuren' 

 dinsdag 3/12/2019 L1 - figurentheater Vlinders & co - 'Winter-haas' (NM, op school) 
L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

 donderdag 5/12/2019 L1A + L5B - project 'Kunstkuren' 
L5A - sport (outdoor) 

 vrijdag 6/12/2019 KS + LS - Sintdag! 
K3B+L2+L3 – zwemmen + L5B - sport (indoor) 
L1B - project 'Kunstkuren' 

 maandag 9/12/2019 L1A + L6 - project 'Kunstkuren' 
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 dinsdag 10/12/2019 L2B + L1B - project 'Kunstkuren' 

 donderdag 12/12/2019 L5A + L5B - project 'Kunstkuren' 
L6 - sport (outdoor) 

 vrijdag 13/12/2019 L2+L3+L4 – zwemmen + L5A - sport (indoor) 
oudervereniging - LS – kerstact. - kinderfuif + oudercafé (19.00-22.00)  

 maandag 16/12/2019 K3A - zwemmen  
L1A + L5B - project 'Kunstkuren' 

 dinsdag 17/12/2019 L6 + L1B - project 'Kunstkuren' 

 donderdag 19/12/2019 L5A + L6 - project 'Kunstkuren' 
L5B - sport (outdoor) 

 vrijdag 20/12/2019 K3B+L2+L3 – zwemmen + L6 - sport (indoor) 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

* maandag t/m 
zondag 

23/12/2019 
t/m 05/01/20 

KERSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 6/01/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geboren op  06/07/17) 

* dinsdag 7/01/2020 K2 - toneel 'Click' (Lier) 
L2A + L1A - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 9/01/2020 L5A - sport (outdoor) 

* vrijdag 10/01/2020 L2+L3+L4 – zwemmen + L5B - sport (indoor) 
L1B - project 'Kunstkuren' 

* maandag 13/01/2020 K1 - toneel - Sprookjes en zo (VM - cc. Deurne) 

K3A - zwemmen 

* dinsdag 14/01/2020 L2B + L1B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 16/01/2020 L1A+L1B - vaccinatie CLB (op school,VM) 
L6 - sport (outdoor) 
L5+L6 - infoavond secundair onderwijs (refter - 19.00 - deuren 18.45) 

* vrijdag 17/01/2020 K3B+L2+L3 – zwemmen + L5A - sport (indoor) 
L1A - project 'Kunstkuren'   

* dinsdag 21/01/2020 L3A + L2A - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 23/01/2020 L5B - sport (outdoor) 
K3 - infoavond eerste leerjaar (refter LS - 19.00 - deuren om 18.45) 

* vrijdag 24/01/2020 L2+L3+L4 – zwemmen + L6 - sport (indoor) 
L2B - project 'Kunstkuren' 
LS - uitdelen winterrapport 

* maandag 27/01/2020 oudervereniging - start wafeltjesverkoop 
MJA 2020 - aanmelden - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
kinderen van personeel (vanaf 09.30 t/m 07/02/'20 - 17u) 
K3A - zwemmen 
L1A + L3B - project 'Kunstkuren' 
KS - oudercontact (16.00 - einde) 

* dinsdag 28/01/2020 L1+2 - film - 'Superjuffie' (VM - Roma) 

* donderdag 30/01/2020 Dag van de Directeur 
L5A+L5B - vaccinatie CLB (op school,VM) 
L5A - sport (outdoor) 
LS - (vrijblijvend) oudercontact na winterrapport (16.00 - einde) 

* vrijdag 31/01/2020 FACULTATIEVE VRIJE DAG – geen opvang op school  

 


