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nieuwsbrief 7  -  25 januari 2021  
 

 
Beste ouders   
 
De feestdagen in deze bijzondere tijden zijn al even voorbij. De tijd gaat erg vlug, want ook januari behoort bijna 
tot het verleden… 
Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief heel wat nieuwtjes lezen. Deze keer gaat het om algemene informatie die 
voor alle ouders belangrijk kan zijn en zijn er geen aparte berichten voor de kleuter- en de lagere school.  
 
 
Berichten voor iedereen: 

 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 
- van maandag 15 t/m zondag 21 februari: krokusvakantie 
- van maandag 5 t/m zondag 18 april: paasvakantie 
- woensdag 21 april: pedagogische studiedag 
 

 
 
2. Capaciteiten per leeftijdscategorie (KS) en leerjaar (LS) in onze school voor schooljaar 2021-2022: 
 

leeftijdscategorie (KS) of leerjaar (LS) maximum verwacht* vrije plaatsen * 

instapklas – geboortejaar 2019  22 0 22 

K1 – geboortejaar 2018 48 45 3 

K2 – geboortejaar 2017 36 35 1 

K3 – geboortejaar 2016 36 36 0 

eerste leerjaar  48 24** 24 

tweede leerjaar  48 45 3 

derde leerjaar  48 48 0 

vierde leerjaar  48 43 5 

vijfde leerjaar  48 47 1 

zesde leerjaar  48 38 10 
* Dit zijn voorlopige aantallen, op basis van wat de ouders meldden via de bevraging die in januari gehouden werd. Bij het opmaken van deze nieuwsbrief 
hadden we nog steeds niet alle strookjes ontvangen. Uiteraard konden we om dit overzicht op te stellen nog geen rekening houden met eventuele leerlingen 
die het jaar zullen moeten bissen…   
** Dit schooljaar hebben we slechts één derde kleuterklas, wat maakt dat er 24 vrije plaatsen zijn voor nieuwe leerlingen voor het eerste lererjaar. Alvast 
bedankt om dit door te geven aan geïnteresseerde ouders ☺! 

 
 
3. Aanmelden en inschrijven schooljaar 2021 – 2022 :   via https://meldjeaan.antwerpen.be 
 

De periode voor aanmeldingen van broers en zussen en kinderen van personeel tijdens de voorrangsperiode 
loopt nog t/m vrijdag 29/01/2021 – 17.00. Daarna stopt het recht op voorrang onherroepelijk. Voor nieuwe 
kandidaat-kleuters en -leerlingen is er later de ‘reguliere aanmeldperiode’. Deze loopt van donderdag 
25/02/2021 (09.30) t/m dinsdag 23/03/2021 (17.00).   
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4. schoolbezoeken voor ouders van nieuwe kleuters en leerlingen voor schooljaar 2021 – 2022:  
 
In niet-Coronatijden organiseren we naar goede gewoonte enkele info- en kijkmomenten voor geïnteresseerde 
ouders van kinderen die mogelijk het volgende schooljaar naar onze school zullen komen. Door de huidige 
coronamaatregelen zijn fysieke schoolbezoeken in pandemiefase geel en oranje niet toegelaten. We hebben een 
alternatief uitgewerkt. De info- en kijkmomenten worden vervangen door digitale alternatieven.  
Hierbij proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren, zodat jullie deze info eventueel kunnen doorgeven.  
 
Via de website van onze school kan men alle informatie vinden: www.hoedjesvanpapier.be. 
 

- klik op het grote, rode vlak: ‘Inschrijven? Ontdek het hier’.  
- Het mooie promofilmpje van onze school toont vele gelukkige gezichtjes! Bekijk het zeker even! 
- klik onder ‘Digitale alternatieven’ op ‘Je kan hier alvast kennismaken met onze school’. 
- Op deze plaats vind je alle nuttige info: 

 
Opgepast! Niet alle materialen zijn filmpjes, of gaan automatisch naar de 
volgende pagina: 
 
- filmpjes, of power point die automatisch naar de volgende pagina gaat: 
▪ het promofilmpje van onze school ; 
▪ het eerste leerjaar ; 
▪ de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school ; 
▪ de levensbeschouwelijke lessen: protestants-evangelische godsdienst ; 
▪ de levensbeschouwelijke lessen: niet-confessionele zedenleer. 
 
- power-points, klikken op de pijltjes om verder te gaan: 
▪ onze school ; 
▪ de overstap van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar ; 
▪ de levensbeschouwelijke lessen: islamitische godsdienst ; 
▪ de levensbeschouwelijke lessen: rooms-katholieke godsdienst. 

 
Indien geïnteresseerde ouders na het bekijken van de informatie nog vragen hebben, kunnen ze zich inschrijven 
voor online vragenuurtjes (apart voor de kleuter- en de lagere school, zie website).  
 
 
5. wafeltjesverkoop:   
 
De jaarlijkse wafeltjesverkoop van onze oudervereniging wordt naar een later moment tijdens het schooljaar 

verplaatst. Meer info volgt zo vlug mogelijk 😊 
 
 
 6. Tijdelijke afwezigheid directeur:   
 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, onderging de directeur op 15/12/2020 een heelkundige ingreep aan de 
schouder. Hiervoor werd een ziekteperiode van drie maanden voorgeschreven (t/m 15/03/2021). Omdat er een 
moeilijke en lange revalidatie nodig is, is hij een tijdje niet fysiek aanwezig op school, Tijdens deze periode zijn 
fietsen en autorijden onmogelijk. De directeur werkt van thuis en zal hopelijk binnenkort terug op school aanwezig 
kunnen zijn, maar mogelijk nog niet alle dagen. Voor dringende zaken en dagdagelijkse vragen zijn volgende 
leerkrachten bereikbaar: 
 

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

- lagere school: juf Georgette – georgette.girard@so.antwerpenbe    

mailto:hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be
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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!  
 

* maandag t/m 
vrijdag 

25/01/2021 
t/m 29/01/21 

KS – oudercontact – digitaal  

* woensdag 
t/m 
woensdag 

27/01/2021 
t/m 03/02/21 

LS - (vrijblijvend) oudercontact na winterrapport – digitaal  

* 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 → digitaal) 

 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) → geannuleerd door Corona 

 maandag 8/02/2021 L5A - sportnamiddag 

* dinsdag 9/02/2021 Dikketruiendag (Dit jaar niets extra…) 
MJA-2021 - infomoment KS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-‘22)  

* donderdag 11/02/2021 MJA-2021 - infomoment LS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-‘22) 

* 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)  
→ geannuleerd door Corona  

 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) 
→ geannuleerd door Corona 

* dinsdag 02/03/2021 MJA-2021 - infomoment KS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-‘22) 

mailto:hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be


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

 

 

4 

* donderdag 4/03/2021 Meld je aan 2021 - bezoek- en kijkmoment (KS: 19.00 en 20.00 ; LS: 
19.00 en 20.15) → geannuleerd door Corona 
MJA-2021 - infomoment LS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-’22) 

* vrijdag 5/03/2021 L3B+L1A+L1B - zwemmen (L1 = niveaubepaling) 
L6A – sportnamiddag 
L5A – workshop STEM (op school) 

* maandag 15/03/2021 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 

* dinsdag 16/03/2021 MJA-2021 - infomoment KS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-’22) 

* woensdag 17/03/2021 MJA-2021 - infomoment LS (online-19.30, nieuwe ouders ’21-’22) 

* vrijdag 19/03/2021 L3B + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen  
K3 - schaatsinitiatie (VM) (onder voorbehoud) 
L6A - sportnamiddag 
L6A - workshop STEM (VM-op school) 

* maandag 22/03/2021 L5B - sportnamiddag 

* dinsdag 23/03/2021 MJA 2021 - laatste dag aanmelden - reguliere periode (tot 17.00)  
K2+K3 - Technopolis (onder voorbehoud) 

* donderdag 25/03/2021 MJA 2021 - (voorlopig) laatste dag inschrijven - voorrangsperiode 
broers/zussen/KVP (na afspraak) - terug vanaf 30/04/2021) 

* vrijdag 26/03/2021 L3A + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 
L5B - workshop STEM (VM-op school) 

* zondag 28/03/2021 zomeruur! 

* maandag 29/03/2021 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 

* vrijdag 2/04/2021 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
L3B + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* maandag t/m 
zondag 

05/04/2021 
t/m 18/04/21 

PAASVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 19/04/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 19/10/18) 
L5B - sportnamiddag 

* dinsdag 20/04/2021 oudervereniging - alg. vergadering (LS, of digitaal) 

* woensdag 21/04/2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 23/04/2021 LS - uitdelen lenterapporten 
L3A + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 
L5A - workshop STEM (VM-op school) 
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