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nieuwsbrief 7  -  24 januari 2020 
 

 
Beste ouders   
 
Het nieuwe jaar is alweer bijna een maandje oud. De eindejaarsdrukte ligt achter ons, de carnavalsperiode komt 
al een beetje piepen. Wat gaat de tijd toch vlug. Meerdere nieuwtjes werden gesprokkeld om aan u te melden.  
 
Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief eerst informatie vinden die voor alle ouders belangrijk kan zijn. Deze 
keer zijn er geen aparte berichten 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): 
 

 
- vrijdag 31 januari 2020: facultatieve vrije dag 
- woensdag 12 februari 2020: pedagogische studiedag 

 
 

 

 

2. staking – dinsdag 28 januari 2020 – zie ook mail / brief van woensdag 22/01/2020 
 

- kleuterschool: de lessen gaan gewoon door ; 
- lagere school: de lessen gaan NIET door → enkel noodopvang 

 

 

 

3. 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. 

 
 

https://meldjeaan.antwerpen.be/
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4. Capaciteiten per leeftijdscategorie (KS) en leerjaar (LS) in onze school voor schooljaar 2020-2021: 
 
leeftijdscategorie (KS) of leerjaar (LS) maximum verwacht* vrije plaatsen * 

instapklas – geboortejaar 2018  22 0 22 

K1 – geboortejaar 2017 48* 24 24* 

K2 – geboortejaar 2016 48 38 10 

K3 – geboortejaar 2015 24 24 0 

eerste leerjaar  48 48 0 

tweede leerjaar  48 48 0 

derde leerjaar  48 45 3 

vierde leerjaar  48 48 0 

vijfde leerjaar  48 48 0 

zesde leerjaar  48 37 11 

* Dit zijn uiteraard voorlopige aantallen, op basis van wat de ouders meldden via de bevraging die in januari gehouden werd.    
 
* Volgend schooljaar zullen wij opnieuw 2 eerste kleuterklassen inrichten, wat maakt dat er 24 vrije plaatsen 
zijn voor nieuwe kleuters van de eerste kleuterklas. Kleuters geboren in 2017, die voor dit schooljaar 
geweigerd werden voor de instapklas en op de wachtlijst terechtkwamen, kunnen opnieuw aangemeld worden 
om kans te maken om vanaf september wel naar onze school te komen. Alvast bedankt om dit door te geven 
aan geïnteresseerde ouders ☺! 

 

 

5. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en 
leerlingen:  
 
Alvast bedankt om de data van onze kijkdagen door te geven aan geïnteresseerde 
ouders!  
Vraag gerust de knappe flyer op het secretariaat om te helpen verspreiden…  
 
Rondleidingen en info op: 

- maandag, 17/02/2020 om 9u, 10u en 11u (in beide vestigingen) 
- maandag, 02/03/2020 om 14u en 15u (in beide vestigingen) 
- dinsdag, 03/03/2020: 

▪ kleuterschool: om 19u en 20u 
▪ lagere school: om 19u en 20;15 

 
 
6. te laat komen…:  Met extra aandrang vragen we aan de ouders om er voor te zorgen dat hun kinderen op tijd 

naar school komen. Bij de meesten lukt dit schitterend, maar bij enkelen… ☹. Te laat komen 
stoort de activiteiten en lessen die gestart zijn. Vanaf wanneer het kind leerplichtig is, geldt meer 
dan één lesuur te laat komen als een ongewettigde, ‘problematische’ afwezigheid (dus te laat 
komen na 09.35)… Hierbij herhalen we enkele duidelijke afspraken en danken we alle ouders 
voor de stipte opvolging:  
 
- alle kinderen zijn tijdig aanwezig op school: 

 

• kleuterschool: tussen 08.30 en 08.45 

• lagere school: tussen 08.30 en 08.40 (= eerste belsignaal ; de lessen STARTEN om 08.45) 
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- In de kleuterschool gaat de klasdeur om 08.45 dicht → te laat = wachten tot de deur terug 
open gaat ;  
 
- In de lagere school gaan de beide schoolpoorten om 08.40 dicht → te laat = enkel toegang via 
de Thibautstraat: aanbellen + langs het secretariaat gaan. De ouders gaan dan niet meer mee 
naar de klas en kunnen de leerkrachten dan ook niet ‘nog even aanspreken’! 
 

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

 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) → geannuleerd 
aangekondigde staking: kleuterschool = gewoon les ; lagere school = 
enkel noodopvang 

 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) 
L1A - project 'Kunstkuren' 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* dinsdag 4/02/2020 L3 - uitstap 'Speelgoedmuseum' Mechelen (ganse dag) 
L4A+B - medisch schooltoezicht (VM, op school) 
L2A + L1B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 6/02/2020 L1B - project 'Kunstkuren' 
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' 

* maandag 10/02/2020 MJA 2020 1ste jaar secundair onderwijs - aanmelden 
voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) vanaf 
09.30 t/m vrijdag 21/02/2020 (17u) 
K3A - zwemmen 
L1B - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 
L5A - project 'Kunstkuren' 

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

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

* maandag 2/03/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 02/09/17) 
L1B - project 'Kunstkuren' 
MJA 2020 - aanmelden - reguliere periode (vanaf 09.30 t/m 
31/03/2020 - 17.00) 
Meld je aan 2020 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 14.00 en 15.00) 

* dinsdag 3/03/2020 MJA 2020 - inschrijven - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
KVP (na afspraak t/m 02/04/2020 - 16.00) 
L4B + L4A - project 'Kunstkuren' 
Meld je aan 2020 - bezoek- en kijkmoment (KS: 19.00 en 20.00 ; LS: 
19.00 en 20.15) 

* donderdag 5/03/2020 L5B - sport (outdoor) 

* vrijdag 6/03/2020 L1+L3+L4 - zwemmen 
L5A+L5B - auteurslezing Bib Arena (VM) 
L6 - sport (indoor) 
L5A - project 'Kunstkuren' 

* maandag 9/03/2020 oudervereniging - uiterste dag bestelling wafeltjesverkoop 
K3A - zwemmen 
L5A - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 10/03/2020 K1A - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 
L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 12/03/2020 K1B - medisch schooltoezicht (VM, in het CLB) 
L5A - sport (outdoor) 

* vrijdag 13/03/2020 K3B+L1+L3 - zwemmen 
L5B - sport (indoor) 
L5A - project 'Kunstkuren' 

 


