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nieuwsbrief 8  -  21 februari 2020 
 

 
Beste ouders   
 
Net voor de start van de krokusvakantie, bezorgen we jullie deze nieuwsbrief. Deze keer hebben we opnieuw 
enkel informatie die voor alle ouders belangrijk kan zijn.  
 
Voor wie volgende week vakantie heeft: het ganse schoolteam wenst u en uw gezin een fijne, rustige en 
deugddoende krokusvakantie toe ☺! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 

1. Wijziging leerplicht:  Nieuw vanaf 1 september 2020: leerplicht vanaf 5 jaar 

Momenteel wordt een kind leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Vanaf 1 september 

2020 verlaagt deze leeftijd van 6 naar 5 jaar. Dit wil zeggen dat kinderen die in 2020 5 jaar worden vanaf 

1 september 2020 leerplichtig zijn (derde kleuterklas). Dit heeft grote gevolgen… Wordt vervolgd! 

 
 

2. Wafeltjesverkoop oudervereniging - herinnering: 
 
Om de wafeltjes te bestellen, het strookje uiterlijk maandag 09/03/2020 duidelijk ingevuld (samen met het gepast geld in 
een briefomslag) afgeven aan de klasleerkracht, of op het secretariaat.  
 
Graag per gezin slechts één bestelling doorgeven a.u.b.! Per 20 bestelde dozen per gezin ontvang je een bioscoopticket  
(indien één gezamenlijke bestelling afgegeven☺)!  Voor de topverkopersfamilie is er een extra verrassing voorzien!  

 
 
 
 
3. Vakantieaanbod: 
 
Stad Antwerpen heeft alle activiteiten gebundeld op één website. Via de zoeker vinden 
ouders snel en makkelijk een leuke dagactiviteit, themaweek, sportkamp of 
speelpleinwerking voor hun kinderen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld! Je kan 
daarnaast filteren op leeftijd, district, kansentarief, periode, dag- of weekaanbod.  
 

https://vakantieaanbod.antwerpen.be/
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4. Capaciteiten per leeftijdscategorie (KS) en leerjaar (LS) in onze school voor schooljaar 2020-2021 – toestand 
na de voorrangsperiode (= aanmeldingen broers, zussen en kinderen van personeel): 
 
leeftijdscategorie (KS) of leerjaar (LS) maximum Verwacht (huidige 

kleuters en leerlingen) 
Toegekende plaatsen 
voorrang (B/Z/KVP) 

vrije plaatsen * 

instapklas – geboortejaar 2018  22 0 20 2 

K1 – geboortejaar 2017 48* 24 2 22* 

K2 – geboortejaar 2016 48 37 - 10 

K3 – geboortejaar 2015 24 24 - - 

eerste leerjaar  48 46 1 1 

tweede leerjaar  48 48 - - 

derde leerjaar  48 47 - 1 

vierde leerjaar  48 48 - - 

vijfde leerjaar  48 48 - - 

zesde leerjaar  48 37 - 11 
* Dit zijn uiteraard voorlopige aantallen, op basis van wat de ouders meldden.    
 
* 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. Ouderfuif (oudervereniging) – zaterdag 7 maart 2020: 
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Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 maandag t/m 
zondag 

24/02/2020 
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' 

* zaterdag 7/03/2020 oudervereniging - FUIF (tennisclub Boekenbergpark) 

 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 KS - Pyjamadag van Bednet 
K3B+L1+L3 - zwemmen 
L5B - sport (indoor) 
L5A - project 'Kunstkuren' 

* maandag 16/03/2020 MJA 2020 1ste jaar secundair onderwijs - aanmelden reguliere periode 
vanaf 09.30 t/m vrijdag 03/04/2020 (17u) 
K2+K3 - uitstap - Technopolis (ganse dag) 
L5A - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 17/03/2020 L3A + L3B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 19/03/2020 L6 - sport (outdoor) 

* vrijdag 20/03/2020 L1+L3+L4 - zwemmen 
L5A - sport (indoor) 
L5B - project 'Kunstkuren'   

* maandag 
t/m vrijdag 

23/03 t/m 
27/03/2020 

L5+6 - Ardennenklassen (Mambaye - Spa) 
 

* dinsdag 24/03/2020 L1+2 - film - 'Pachamama' (VM - Roma) 

* donderdag 26/03/2020 L1A + L4A - project 'Kunstkuren' 

* vrijdag 27/03/2020 K3B+L1+L3 - zwemmen 
L2 - uitstap naar Technopolis 
L1B - project 'Kunstkuren' 
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* maandag 30/03/2020 L1A + L4B - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 31/03/2020 oudervereniging - sorteren wafeltjes (19.00) 
MJA 2020 - laatste dag aanmelden - reguliere periode (tot 17.00) 

* woensdag 1/04/2020 oudervereniging - afhalen wafeltjes (12.30-17.00) 

* donderdag 2/04/2020 L5B - sport (outdoor) 
L1B + L6 - project 'Kunstkuren' 
oudervereniging - afhalen wafeltjes (08.00-08.40 en 15.30-17.00) 
MJA 2019 - laatste dag inschrijven - voorrangsperiode voor broers en 
zussen en KVP (na afspraak) 

* vrijdag 3/04/2020 L1+L3+L4 - zwemmen 
L6 - sport (indoor) 
L2A + L5B - project 'Kunstkuren' 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

* maandag t/m 
zondag 

06/04/2020 
t/m 19/04/20 

PAASVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 20/04/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 20/10/17) 
K3A - zwemmen 

* donderdag 23/04/2020 K3A+B - Baseballinitiatie Spartans Deurne 
LS - Sportdag 
oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

* vrijdag 24/04/2020 K3B+L1+L3 - zwemmen 
L5B - sport (indoor) 
LS - uitdelen lenterapporten 

* zondag 26/04/2020 10 miles en Kids Run 

 


