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nieuwsbrief 5  -  9 december 2020  
 

 
Beste ouders   
 

De Sint is vertrokken, de dagen worden nog iets vlugger donker, in vele huiskamers flikkeren de lichtjes 
in de kerstboom… het jaareinde komt weeral in zicht. Het schoolteam heeft opnieuw enkele weetjes 
voor u.  
In deze nieuwsbrief lezen jullie alleen berichten die voor alle ouders belangrijk (kunnen) zijn. Deze keer 
zijn er geen aparte berichten per niveau (kleuterschool en lagere school apart). Aan het einde van deze 
nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele kalender tot en met 5 maart 2020.  
Nog iets meer dan een week en de kerstvakantie gaat van start. Het ganse schoolteam wenst iedereen 
een fijne eindejaarsperiode, al zal deze totaal anders zijn dan we gewend zijn…! Maak er alleszins een 
super gezellige gezinsgebeurtenis van! 

 
 
Berichten voor iedereen: 

 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 
- van maandag 21 december t/m zondag 3 januari: kerstvakantie* 
 
 
 

 
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 26/05/2021, uitgezonderd tijdens schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat van de school. 

 

 
 
3. Corona: naar school tijdens de koudere periode…:   
 

Om Corona zo weinig mogelijk kansen te geven, volgen we op school de maatregelen strikt 
op. Eén van de maatregelen is de lokalen maximaal verluchten. Tijdens koude dagen kan 
dat voor een minder aangenaam gevoel zorgen tijdens de lessen en de activiteiten... 
 
Tip: Kleed de kinderen warm genoeg: (thermisch) ondergoed (eventueel een extra lange 
onder- of kousenbroek onder de gewone broek), dikke kousen, meerdere laagjes, muts, 
sjaal, extra warme pantoffels, (fleece) plaidje, handschoenen waarmee je kan schrijven… 

 

https://meldjeaan.antwerpen.be/


Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier” 
 
kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 Deurne 
tel 03 320 81 70  -  fax 03 320 81 71 
 
lagere school: Thibautstraat 65 - 2100 Deurne 
tel 03 293 27 80  -  fax: 03/ 293 27 99 
 
hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be 
www.hoedjesvanpapier.be 

 

 

2 

4. Communicatie via Smartschool:   
 

Vanaf 1 september 2021 worden alle stedelijke scholen verplicht om Smartschool te 
gebruiken als communicatiemiddel met de ouders. Vanaf dan is het niet langer de 
bedoeling om te communiceren via e-mail.  
 

Onze school kiest ervoor om vanaf dit schooljaar alvast Smartschool te gebruiken als communicatiemiddel met 
de ouders. Zo hebben we de kans om rustig over te schakelen en zijn we zeker klaar tegen 1 september 2021. We 
plannen de overgang tussen de kerst- en krokusvakantie.  
 
Nog voor de kerstvakantie krijgen de ouders alle informatie om Smartschool te installeren en gebruiksklaar te 
maken. Uiteraard zorgen we voor de nodige ondersteuning voor ouders die hierbij hulp kunnen gebruiken.  
 
 
 5. Tijdelijke afwezigheid directeur:   
 
Vanaf dinsdag 15 december zal de directeur tijdelijk afwezig zijn wegens een heelkundige ingreep aan de 
schouder. Na de operatie volgt een aanzienlijke revalidatieperiode. Tijdens deze periode is fietsen en autorijden 
onmogelijk. De directeur zal zo vlug mogelijk het werk van thuis hervatten. Hij zal slechts uitzonderlijk op school 
aanwezig zijn. Voor dringende zaken en dagdagelijkse vragen zijn volgende leerkrachten bereikbaar: 
 

- kleuterschool: juf Annick – annick.laureys@so.antwerpen.be 

- lagere school: juf Nathalie – nathalie.hechtermans@so.antwerpen.be   

 
6. Infoavonden voor de ouders:  
 
Volgens de jaarplanning staan in januari enkele infoavonden gepland voor de ouders 
van onze kleuters en leerlingen die op 1 september 2021 een belangrijke overstap van 
onderwijsniveau zullen maken: 
 

- donderdag, 14 januari 2021: overstap van het basis- naar het secundair onderwijs 

- donderdag, 21 januari 2021: overgang derde kleuterklas naar het eerste leerjaar (van onze school)  

Zoals vele andere activiteiten mogen/kunnen deze infoavonden door Corona in pandemiefase oranje, of geel, niet 
fysiek doorgaan. Ook hiervoor zal onze school voor creatieve oplossingen zorgen. De ouders zullen hierover zo 
vlug mogelijk alle concrete informatie ontvangen.  
 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 
Alle geplande activiteiten (zwembeurten, uitstappen…) zijn steeds onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat ogenblik 
gelden!  
Na de kerstvakantie zullen de zwembeurten terug doorgaan, uiteraard enkel wanneer de zwembaden geopend blijven en het 
schoolzwemmen toegelaten blijft…  
 

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

 vrijdag 11/12/2020 L6B - sportnamiddag 

 maandag 14/12/2020 L6A - medisch onderzoek (VM - met de bus) 
L5A - sportnamiddag 

mailto:annick.laureys@so.antwerpen.be
mailto:nathalie.hechtermans@so.antwerpen.be
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 vrijdag 18/12/2020 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
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 
L5B – sportnamiddag 

* vrijdag 8/01/2021 K3 - bibbezoek  
L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 11/01/2021 L5A - sportnamiddag 

* donderdag 14/01/2021 MJA 2021 - aanmelden - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
kinderen van personeel (vanaf 09.30 t/m 29/01/'21 - 17u) 
L5+L6 - infoavond secundair onderwijs (refter - 19.00 - deuren open 
18.45) → Wegens coronamaatregelen zal hiervoor een alternatief 
utgewerkt worden. Info volgt! 

* vrijdag 15/01/2021 L3B+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* maandag 18/01/2021 K3 - zwemmen 
L5B - sportnamiddag 

* woensdag 20/01/2021 K1A - medisch onderzoek (VM - op school) 

* donderdag 21/01/2021 K1B - medisch onderzoek (VM - op school) 
K3 - infoavond eerste leerjaar (refter LS - 19.00 - deuren open om 
18.45) → Wegens coronamaatregelen zal hiervoor een alternatief 
utgewerkt worden. Info volgt! 

* vrijdag 22/01/2021 LS - uitdelen winterrapport 
L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 25/01/2021 L5A - sportnamiddag 
oudervereniging - start wafeltjesverkoop 

* dinsdag 26/01/2021 KS - oudercontact (16.00 - einde) 

* donderdag 28/01/2021 LS - (vrijblijvend) oudercontact na winterrapport (16.00 - einde) 

* vrijdag 29/01/2021 MJA 2021 - laatste dag aanmelden - voorrangsperiode voor broers en 
zussen en kinderen van personeel (17.00) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* zondag 31/01/2021 Dag van de Directeur 

* maandag 1/02/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 01/08/18) 
K3 - zwemmen 
L5B - sportnamiddag 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* donderdag 4/02/2021 L4 - medisch onderzoek (VM - op school) 

* vrijdag 5/02/2021 L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 

* zaterdag 6/02/2021 oudervereniging -QUIZ (LS) 

* maandag 8/02/2021 L5A - sportnamiddag 

* dinsdag 9/02/2021 Dikketruiendag (Dit jaar niets extra…) 
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* vrijdag 12/02/2021 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* maandag t/m 
zondag 

15/02/2021 
t/m 21/02/21 

KROKUSVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 22/02/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 22/08/18) 
L5B - sportnamiddag 

* dinsdag 23/02/2021 Meld je aan 2021 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 14.00 en 15.00) 

* donderdag 25/02/2021 Dag van de Ouder 
MJA 2021 - aanmelden - reguliere periode (vanaf 09.30 t/m 
23/03/2021 - 17.00) 

* vrijdag 26/02/2021 MJA 2021 - inschrijven - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
KVP (na afspraak t/m 25/03 en van 30/04 t/m 26/05/2021) 
L3A+L2A+L2B - zwemmen (L2 = brevetzwemmen) 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 1/03/2021 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 
Meld je aan 2021 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 09.00 en 11.00) 

* donderdag 4/03/2021 Meld je aan 2021 - bezoek- en kijkmoment (KS: 19.00 en 20.00 ; LS: 
19.00 en 20.15) 

* vrijdag 5/03/2021 L3B+L1A+L1B - zwemmen (L1 = niveaubepaling) 
L6A - sportnamiddag 

 
 
Het ganse schoolteam wenst jullie… 

 
 
 
 
en…  

 
 
 


