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nieuwsbrief 9  -  30 april 2021  
 

 
Beste ouders   
 
Het huidige schooljaar is ver gevorderd. Terwijl we nog iedere dag met Corona rekening moeten houden en de 
bijhorende strenge maatregelen toepassen, bereiden we volgend schooljaar al voor. Via deze nieuwsbrief kom je 
alvast te weten wie volgend schooljaar de klasleerkrachten zullen zijn en hoeveel vrije plaatsen we hebben.   
 
Na enkele algemene mededelingen, bezorgen we jullie aparte info 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): 
 
- maandag 3 mei: facultatieve vrije dag 
- donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaart + brugdag 
- woensdag 19 mei: pedagogische studiedag 
- maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

 

Op woensdag 30 juni eindigen de lessen om 12.25 (KS) en 12.30 (LS).  

Alle kinderen moeten uiterlijk om 12.40 afgehaald worden. Er is geen nabewaking! 

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

leeftijdscategorie (KS) of leerjaar (LS) maximum  verwacht*1 nieuwe kinderen  
(al ingeschreven, of 
toegekend) *2 

vrije plaatsen*3 

instapklas – geboortejaar 2019  22*5 0 22 0 – met wachtlijst 

K1 – geboortejaar 2018 48 45 3 0 – met wachtlijst 

K2 – geboortejaar 2017 36 35 1 0 – met wachtlijst 

K3 – geboortejaar 2016 36 35 1 0 – met wachtlijst 

eerste leerjaar  48 23*4 24 1 

tweede leerjaar  48 45 - 3 

derde leerjaar  48 48 - 0 – met wachtlijst 

vierde leerjaar  48 44 2 2 

vijfde leerjaar  48 46 - 2 

zesde leerjaar  48 39 - 9 
 
*1 - Dit zijn voorlopige aantallen, op basis van wat de ouders meldden. Uiteraard zijn dit ‘erg voorzichtige’ en konden we om dit overzicht op te stellen nog 
geen rekening houden met eventuele leerlingen die het jaar zullen moeten bissen…   
*2 - Volgens het CAR – ‘Centraal Aanmeldsysteem’ van Antwerpen 
*3 - Alvast bedankt om de vrije plaatsen door te geven aan geïnteresseerde ouders ☺! De vrije inschrijvingen starten op vrijdag, 28 mei om 9 uur. 
Kandidaten zijn best vlug, want de beschikbare plaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Eerst = eerst!  
*4 - Dit schooljaar hebben we slechts één derde kleuterklas, wat maakt dat er 25 nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar ingeschreven kunnen worden.  
 

*5 – Vanaf schooljaar 2022-2023 zal onze kleuterschool uitbreiden 😊! Vanaf dan kunnen we het gebouw van het 
kinderdagverblijf ‘Het Beukennootje’ ook in gebruik nemen. Hierdoor is het mogelijk dat voor volgend schooljaar de 
capaciteit van het aantal instappers nog verhoogd zal worden. De mogelijkheden worden onderzocht. Meer info volgt…  
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3. schenking aan Diesterweg’s Hulpkas: 
 

 Onze school heeft in maart opnieuw € 500,00 geschonken aan ‘Diesterweg’s 
Hulpkas’. De schenking kwam vanuit onze ‘pot voor humane doelen’ (via 

‘humane sponsorloop’ van de lagere school die door de coronacrisis vorig 
schooljaar niet is kunnen doorgaan. Op 12 mei doen we het opnieuw, maar 
door Corona nog even ‘in een ander jasje’ …).  
 
Sinds 1894 biedt de Diesterweg's Hulpkas financiële steun aan behoeftige schoolkinderen. Wat 

begon als een liefdadige kring die zorgde voor de bedeling van eetmalen aan behoeftige kinderen van 
de Antwerpse stadscholen, groeide op enkele jaren uit tot een heuse vereniging die een eigen schoolvilla opende. 
Vandaag de dag hebben ze de moeilijkheden van twee wereldoorlogen en economische crisissen doorstaan, om 
leerlingen financieel bij te staan voor deelnames aan uitstappen en vooral in bijzondere situaties. Deze steun is enkel 
mogelijk door de genereuze bijdragen van leden en sympathisanten. Dankzij deze bijdragen kan de missie en de werking 
van de vereniging ook in de toekomst worden voortgezet. 

De financiële hulp wordt aan leerlingen uit het Stedelijk Onderwijs aangeboden, nadat de schooldirectie beroep heeft 
gedaan op het Sociaal Fonds van de stad Antwerpen en het ziekenfonds. Ze voeren deze taak uit in alle discretie, met zorg 
en in overleg met de betrokken schooldirecteur. Zo blijven ze trouw aan hun taak om steun te verlenen aan de behoeftige 
leerlingen, met de overtuiging dat opvoeding en onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen vormen in de strijd om gelijke 
kansen voor iedereen mogelijk te maken. 

 
 
4. klasindelingen schooljaar 2021-2022: 
 
De klasindelingen voor volgend schooljaar zullen door de huidige klasleerkrachten op maandag 28, of dinsdag 
29/06 aan de ouders gemeld worden. Door de mogelijk dan nog geldende coronamaatregelen kunnen we geen 
lijsten ophangen die dan door iedereen geraadpleegd kunnen worden.   

 
 
 
 
 
Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. klasleerkrachten schooljaar 2021 – 2022: 
 
Ki – instapklas (kabouters)  juf Annick  
K1A – eerste kleuterklas A (aapjes) juf Yannick + juf Kelly  
K1B – eerste kleuterklas B (visjes) juf Kathleen 
K2A – tweede kleuterklas A (vlinders) juf Britt 
K2/3A:     juf Kim 

- tweede kleuterklas (okapi’s) 
- derde kleuterklas (giraffen)  

K2/3B:     juf Kyra 
- tweede kleuterklas (?) 
- derde kleuterklas (olifanten) 
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Berichten voor de lagere school:   
 
1. klasleerkrachten schooljaar 2021 – 2022: 
 
L1 A – juf Vicky  B – meester Efraïm 
L2 A – meester Sam B – juf Marjan 
L3 A – meester Maarten B – juf Lin 
L4 A – juf Ine  B – meester Glenn 
L5  A – meester Jonas B – juf Lindsay 
L6 A – meester Ben B – juf Nathalie  
 
 
 
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 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) → digitaal van 10/05 t/m 18/05 

* woensdag 12/05/2021 KS - sportdag (school + Boekenbergpark) → geannuleerd door Corona 
LS - sponsorloop (Te Boelaerpark) → op school, zie brief 

 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 

* dinsdag 25/05/2021 Ki - schoolfotografie  
L2 - (start - drie weken) fietsbrevet brons 
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* woensdag 26/05/2021 MJA 2021 - laatste dag inschrijven - reguliere periode + 
voorrangsperiode broers/zussen/KVP (na afspraak) 
(reservedag - LS - sponsorloop – op school) 

* donderdag 27/05/2021 LS - Sportdag - De Lilse Bergen 

* vrijdag 28/05/2021 MJA 2021 - start vrije inschrijvingen (vanaf 09.00, liefst na afspraak) 
L3A + L4A+L4B - zwemmen (L4 = brevetten) 
L6A - sportnamiddag 

* zaterdag 29/05/2021 SCHOOLFEEST (alternatief…) 
L1 - lln. NCZ - 'Lentefeest' 

* zondag 30/05/2021 SCHOOLFEEST (alternatief…) 
L1 - lln. NCZ - 'Lentefeest' 

* maandag 31/05/2021 L2 (vervolg - tweede week) fietsbrevet brons 
L6B - sportnamiddag 

* donderdag 3/06/2021 L5+L6: Havenrondvaart - Flandria 
vergadering oudervereniging (digitaal) 

* vrijdag 4/06/2021 L3B + L6A+L6B - zwemmen 
L1 - lentewandeling (Rivierenhof - L1A - VM ; L1B -NM) 
L5B - sportnamiddag 

* maandag 7/06/2021 L2 (vervolg - derde week) fietsbrevet brons 
L6A - sportnamiddag 

* woensdag 9/06/2021 L3 - lentewandeling (Rivierenhof) 

* vrijdag 11/06/2021 L3A + L6A+L6B - zwemmen (L3 = brevetten) 
L5A - sportnamiddag 
L4B - Kinderboerderij (Rivierenhof - VM) 
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