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nieuwsbrief 8  -  16 maart 2021  
 

 
Beste ouders   
 
De lente en de paasvakantie staan voor de deur. Corona bepaalt nog steeds ons leven en de mogelijkheden die 
we als school hebben. Samen hopen we dat we ‘weldra’ opnieuw naar het vertrouwde leven kunnen terugkeren, 
ook op school. We merken met z’n allen dat iedereen ‘coronamoe’ is. Opnieuw naar meer menselijke contacten… 
velen snakken er naar. Binnenkort kunnen we alvast genieten van een heerlijk lentezonnetje met bijhorende 
kleuren en geuren. Super fijne vooruitzichten! 
 
Zoals steeds kunt u in deze nieuwsbrief heel wat nieuwtjes lezen. Er werden opnieuw aparte berichten voor de 
kleuter- en de lagere school voorzien.  
 
 

Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 
- van maandag 5 t/m zondag 18 april: paasvakantie 
- woensdag 21 april: pedagogische studiedag 
- maandag 3 mei: facultatieve vrije dag 
- donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaart + brugdag 
- woensdag 19 mei: pedagogische studiedag 
- maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

 
 
2. wafeltjesverkoop oudervereniging:   
 
De oudervereniging organiseert opnieuw een 
wafelverkoop. Het geld dat hiermee verdiend 
wordt, wordt gebruikt voor de ondersteuning van de school. Dit jaar investeren we in het groenonderhoud van 
de speelplaatsen. In een samenwerking tussen een expert en de ouders willen we van de speelplaatsen terug een 

bloemrijke omgeving maken… Nu alvast bedankt voor de steun en smakelijk 😊! 

wafeltjesshop.be/hvp2021/ 
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Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Poorten sluiten! 
 
Voor de veiligheid van de kleuters bedanken we nogmaals de ouders die er mee op letten dat de 
toegangspoort(en) tot de school (aan het voetpad) enkel van 08.30 tot 08.45 en van 15.25 tot 15.40 open staan. 
Op alle andere momenten moeten de poorten steeds gesloten worden.  
Het kleine poortje aan de speelplaats wordt best altijd gesloten.  
 
Dikke mercie om deze veiligheidsafspraak strikt op te volgen.  
 
 
 
2. parkeerverbod voor de school: 

 
Recent werd een parkeerverbod geïnstalleerd voor de school. Het districtscollege van 
Deurne nam deze veiligheidsbeslissing na overleg met de werkgroep ‘verkeer’ van onze 
oudervereniging.  
 
‘Stilstaan’ mag wel, maar dan blijft er iemand in de auto zitten. Parkeren mag dus niet… 
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Berichten voor de lagere school:   
 
1. Veilig online! 
 

De maatschappij waarin we leven evolueert constant en steeds vlugger. De digitale middelen zijn super 
uitgebreid, ook voor de kinderen. Vaak vanaf erg jonge leeftijd hebben de kinderen toegang tot het 
internet, niet altijd onder toezicht van een volwassene… 
 
Onze school vindt het belangrijk dat we samen met de ouders de kinderen op een veilige en 
verantwoorde manier leren gebruik maken van het internet. Goede afspraken en voldoende toezicht 

van een volwassene (ouders, leerkrachten…) zijn vaak niet voldoende om te voorkomen dat kinderen, al dan niet 
toevallig, op sites terechtkomen die voor hen niet geschikt zijn. Sensibiliseren, mediaopvoeding en goede 
afspraken maken rond ICT zijn van groot belang!  
Momenteel werken we voor onze school een verticale leerlijn uit rond het veilig 
gebruik van het internet. Wat zal in welk leerjaar en wanneer aan bod komen. Meer 
info hierover volgt binnenkort! 
 
Hierbij alvast enkele sites die door ouders kunnen bezocht worden om hun kinderen 
te helpen in het veilig omgaan met het internet: 
  

• https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/ 
  

• https://www.opvoeden.nl/overzicht/basisschoolkind/media/ 
  

• https://veiligonline.be/thema-overzicht 
  

• https://veiligonline.be/downloads 
  

• https://childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/kinderen 
  
 
 
2. Week tegen pesten: 
 
De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hebben in het kader van de ‘anti-
pestweek’ samen een inter-levensbeschouwelijk project uitgewerkt. Pesten en 
de gevolgen daarvan kregen veel aandacht. De ‘anti-pestmuur’ is daar een klein 
onderdeel van. Wanneer de coronamaatregelen het opnieuw toelaten, zal 
hierrond nog een hoekenwerk georganiseerd worden. Hopelijk kan dit zo snel 
mogelijk gepland worden. 
 
Met de leerlingen werden gesprekken gevoerd over pesten n.a.v. filmpjes van 
KLASSE. Dit gebeurde vanuit het standpunt van de pester, gepeste en de ouders 
van de betrokkenen. Er kwamen interessante gesprekken uit vanuit hun eigen 
ervaringen. Sommigen reageerden erg open en durfden hun gevoelens op tafel 
leggen. Dit werd dan verwerkt in de antipestmuur, waar de leerlingen nog steeds 
met veel interesse naar kijken. 
 
 
 

mailto:hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://www.opvoeden.nl/overzicht/basisschoolkind/media/
https://veiligonline.be/thema-overzicht
https://veiligonline.be/downloads
https://childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/kinderen


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 

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!  
 

 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) 

* donderdag 18/03/2021 L5+6 - workshop Engels (NM - op school) 

* 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) 
L5 - workshop Natuurwetenschappen (NM - op school) 
L5+6: workshop Latijn (NM - 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) geannuleerd door Corona 

 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) 
MJA 2020 - 1ste jaar secundair onderwijs - laatste dag aanmelden - 
sinds 08/03/2021 t/m vrijdag 26/03/2021 - 17u (voor iedereen: 
voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen van personeel en voor 
kinderen die geen recht voorrang hebben). 

 zondag 28/03/2021 zomeruur (02.00 wordt 03.00u)! 

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

* dinsdag 30/03/2021 K3 - bibbezoek bib Borsbeek 

 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) 

* maandag 26/04/2021 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 

* dinsdag 27/04/2021 K3 - Zoo Antwerpen  
L4 - Voetgangersexamen 
L5 - grote verkeerstoets 
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* donderdag 29/04/2021 LS - (vrijblijvend) oudercontact na lenterapport (16.00 - einde) 

* vrijdag 30/04/2021 MJA 2021 -  inschrijven - reguliere periode  + (vervolg) 
voorrangsperiode broers/zussen/KVP (t/m 26/05/'21 - na afspraak) 
L3B + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* maandag 3/05/2021 FACULTATIEVE VRIJE DAG 

* dinsdag 4/05/2021 L3 - zilveren fietsbrevet 

* donderdag 6/05/2021 K3 - workshop 'Start to dance' 

* vrijdag 7/05/2021 L3A + L1A+L1B + (niet-zwemmers) L4+5+6 - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 

* zaterdag 8/05/2021 L6 - lln. NCZ - 'Feest Vrijzinnige Jeugd' 

* maandag 10/05/2021 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 

* dinsdag 11/05/2021 K3 - oudercontact (16.00 - einde) 

* woensdag 12/05/2021 KS - sportdag (school + Boekenbergpark) 
LS - sponsorloop (Te Boelaerpark) 

* donderdag 13/05/2021 VRIJE DAG - HEMELVAARTSDAG 

* vrijdag 14/05/2021 VRIJE DAG – BRUGDAG 

* maandag 17/05/2021 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 17/11/18) 
L5B - sportnamiddag 

* dinsdag 18/05/2021 L4 - daguitstap Zoo van Antwerpen 

* woensdag 19/05/2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 21/05/2021 L3B + L1A+L1B - zwemmen (L1 = brevetten) 
L6B - sportnamiddag 

* zondag 23/05/2021 PINKSTEREN 

* maandag 24/05/2021 VRIJE DAG - PINKSTERMAANDAG 
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