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nieuwsbrief 6  -  20 december ‘19 
 

 
Beste ouders   
 

De Sint is vertrokken, de dagen worden nog iets donkerder, in vele huiskamers flikkeren de 
lichtjes in de kerstboom… het jaareinde komt in weeral in zicht. Het schoolteam heeft 
opnieuw enkele weetjes voor u.  
Zoals u het stilaan gewend bent, vindt u in het eerste deel van deze nieuwsbrief info die voor 
alle ouders belangrijk is. Verder kan u de berichten per niveau (kleuterschool en lagere school 
apart) vinden. Aan het einde van deze nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele kalender 
tot en met februari 2020. De kerstvakantie gaat van start. Het ganse schoolteam wenst 
iedereen een super gezellige eindejaarsperiode en een super 2020 ☺! 
 

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 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020: kerstvakantie 
- vrijdag 31 januari 2020: facultatieve vrije dag 
- woensdag 12 februari 2020: pedagogische studiedag 

 
 

2. inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021:  via https://meldjeaan.antwerpen.be  
 
NIET VERGETEN!  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. Griep? Niet voor ons! 
 
Elke winter is het zover: dan stellen artsen een ‘grieppiek’ vast. De griep is immers heel 
besmettelijk. Drukbezochte plaatsen en afgesloten ruimten verhogen het risico. Scholen 
zijn broeihaarden voor virussen. Toch kan je de kans op besmetting sterk verlagen. 
Investeer in hygiëne.  
Lees hier wat je nog meer kan doen om de griep voor te blijven.  

https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://www.klasse.be/73087/griep-zo-verminder-je-kans-op-besmetting-op-school/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=cec2181be6-Klasse_schooldirect_2018_12_03&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-cec2181be6-418664597
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4. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en leerlingen:  

 
 

Na de kerstvakantie zullen alle kinderen enkele flyers (zie links) en 
folders van de school meekrijgen, zodat hun ouders deze aan 
mogelijk geïnteresseerden kunnen geven.  
 

Alvast bedankt om deze mee te helpen verspreiden 😊! 

 

 

Van deze flyer (links) hebben we ook A3- en A2 affiches beschikbaar. 
Het zou fijn zijn dat deze op vele plaatsen opgehangen worden: aan 
de ruiten van de woning, bij de bakkers, apothekers en beenhouwers, 
in de bibliotheek, de zwembaden… Kom er gerust enkele halen 
indien je ons hierbij kan helpen!  

 
 
 

 
 
 
 

 
Berichten voor de kleuterschool: 
 
Deze keer zijn er geen specifieke berichten voor de kleuterschool.  
 
 

Berichten voor de lagere school: 
Onze school heeft dit jaar gekozen om tijdens de Warmste Week de 
vzw SuperNils financieel een duwtje in de rug te geven.  

Vzw SuperNils is een vzw ter ondersteuning van mensen met 
leukemie, het project Immuno-T, kankeronderzoek in het algemeen 
en leukemie in het bijzonder en onderwijsmensen die worden 
geconfronteerd met kanker in hun klas. 

 

Met grote trots kunnen we melden dat we het mooie bedrag van 
maar liefst € 1.370,91 kunnen schenken.  
 
 
 

 
Dit bedrag werd als volgt samengesteld:  
 

- een deel van de opbrengsten van de ‘humane sponsorloop’ van vorig schooljaar: € 500,00 
- de leerlingen van L3 maakten en verkochten cupcakes en hadden een winst van € 870,91.  

https://stubru.be/dewarmsteweek
https://supernils.be/
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Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 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) 
L5A+5B: schoolbezoek SL Waterbaan (project techniek - VM) 
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  

* maandag 3/02/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 03/08/17) 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* dinsdag 4/02/2020 L4A+B - medisch schooltoezicht (VM, op school) 
L2A + L1B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 6/02/2020 L5B - sport (outdoor) 

* vrijdag 7/02/2020 MJA 2020 - laatste dag aanmelden - voorrangsperiode voor broers en 
zussen en kinderen van personeel (17.00) 
L1+L3+L4 - zwemmen 
L6 - sport (indoor) 
L2B - project 'Kunstkuren' 
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* maandag 10/02/2020 K3A - zwemmen 
L1B - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 

* dinsdag 11/02/2020 Dikketruiendag 
L3A + L3B - project 'Kunstkuren' 
L6 - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 

* woensdag 12/02/2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* donderdag 13/02/2020 L1A - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 
L5A - sport (outdoor) 

* vrijdag 14/02/2020 K3B+L1+L3 - zwemmen 
L5B - sport (indoor) 
L4A - project 'Kunstkuren' 

* zaterdag 15/02/2020 oudervereniging -QUIZ (LS) 

* maandag 17/02/2020 Meld je aan 2020 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 09.00, 10.00 en 
11.00) 

* donderdag 20/02/2020 L2A + L4B - project 'Kunstkuren' 
L6 - sport (outdoor) 

* vrijdag 21/02/2020 L1+L3+L4 - zwemmen 
L5A - sport (indoor) 
L2B - project 'Kunstkuren' 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

* maandag t/m 
zondag 

24/02/2019 
t/m 01/03/20 

KROKUSVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 
 

Het ganse schoolteam wenst jullie alvast… 


