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januari 2023

zo 8/1 einde kerstvakantie

wo 11/1
kriebelteam
vergadering oudercomité

vr 13/1 L5 naar Technopolis

wo 18/1 soepdag oudercomité

do 19/1 infoavond Eerste Communie

vr 20/1 6A medisch onderzoek op CLB

ma 23/1 L1A Bioklas Edegem

di 24/1
L1B Bioklas Edegem
L4 medisch onderzoek op school CLB
Geen studie (vergadering leerkrachten)

di 31/1
infoavond secundair onderwijs voor
ouders L5 en L6

februari 2023

wo 1/2 instapmoment nieuwe kleuters

do 2/2 oudste kleuters naar De Kern

wo 8/2
fruitdag oudercomité
L6 kinderdistrictsraad

vr 10/2 kinderdisco in de groene zaal

Woordje van de directeur

Onze derde Stokskesloop ten voordele van De Warmste
Week!
Dinsdag 15 november was een topper van jewelste. Het
zonnetje scheen, maar er stond een serieuze koude wind.
Toch was iedereen van klein tot groot opgeladen om er een
super-editie van te maken. Van de jongste kleuters tot en
met het vijfde leerjaar werden er sponsortoeren gelopen.
Met de hulp van enkele ouders konden we de belangrijke
punten buiten de school bemannen. Zo konden onze meisjes
en jongens op een veilige manier rond de school lopen.
Bedankt allemaal! Zelfs Koekie en Abbie kwamen langs om
enkele toertjes te lopen!
En voor de derde keer deden we dit voor het goede doel. De
Warmste Week koos ‘kansarmoede’ als thema. We spaarden
in totaal 3496 euro bij elkaar. Dit bedrag is ondertussen
gestort op de rekening van DWW.
En het zesde dan? Die waren die week op sportklassen in
Hofstade. Bij de vierde editie zorgen we er zeker voor dat zij
ook mee kunnen lopen!

Guy Verstappen
directeur

Korte berichten

→ Oproep rijksregisternummer!
Jullie kregen via het oudste kind allemaal de brief mee om
het rijksregisternummer door te geven van de ouder bij wie
de kinderen ten laste staan. Dat is weer een nieuwe regeling
waarbij het bedrag voor opvang rechtstreeks op jullie
belastingbrief komt te staan. Voorwaarde is wel dat we
tegen die tijd alle rijksregisternummers moeten hebben
ingegeven. Mogen we dus echt vragen om dit lila papier
duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk aan ons terug te
willen bezorgen. (duidelijk aangekruist wie de kinderen ten
laste heeft) Weet je dit niet? Kijk dan even na op jullie vorige
belastingaangifte.
Ons secretariaat gaat er alles aan doen om alle nummertjes
correct in te geven.
Concreet: jullie zullen het attest dan via mail krijgen enkel als
verantwoordingsstuk, maar je zal niets meer hoeven in te
vullen.

→ Onze school: wie, wat, waar en hoeveel?

Misschien eens interessant om jullie wat cijfers van onze
school te geven.
De meeste van onze kinderen komen uit de dichte regio:
Antwerpen 2020 (54), Antwerpen 2018 (5), Antwerpen
2060 (1), Deurne (1), Merksem (1), Kontich (1), Duffel (1),
Berchem (4), Wilrijk (252), Hemiksem (13), Schelle (3),
Aartselaar (11), Mortsel (3), Edegem (3), Hoboken (59), Niel
(3), Boom (1) en Bazel (1).

34 kinderen wonen in de Heistraat, 11 in de Frans De
Cortlaan, 11 in de Eglantierlaan, 10 in de Orchideeënstraat,
10 in de Kruishofstraat, 9 op de Boomsesteenweg, 8 in de
Valaarstraat, 7 in de Laarstraat, 7 in de Smedenstraat, 6 in
de Berkenlaan, 6 in de Pastoor De Conincklaan, 5 op de
Sint-Bernardsesteenweg, 5 in de Zinkhoevelaan, 5 in Hof
Van Tichelen en 5 in de Jan Van Rijswijcklaan.

Van ons ganse team wensen
we iedereen een zalig Kerstmis
en de allerbeste wensen voor
het nieuwe jaar 2023!
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→ Communicatie van de school: zoals we reeds meldden,
gaat de meeste communicatie naar jullie via GIMME. Zo
kunnen we heel gericht aan de juiste ouders de juiste info
doorgeven. Ook alle foto’s van de school verschijnen op dit
platform. Moest dit nog steeds niet lukken bij jullie? Vraag
dan even hulp. Berichten op Gimme kunnen ook makkelijk in
heel wat verschillende talen worden gezet.

Daarnaast worden de stickers ook nog geregeld gebruikt. In
de lagere school komt die in hun agenda, in de kleuterschool
wordt die op de trui gekleefd. Op deze manier kunnen we
heel snel last-minute-info doorgeven. In de kleuterschool is
er ook een heen-en-weerkaftje voor belangrijke info.
Moest het bij iemand van jullie toch niet lukken om aan de
juiste schoolinfo te komen, spreek ons aan en we zoeken
voor jullie de beste oplossing!

Kerstdrink

Voor onze kids is dit één van de toppers van het jaar. Hoe tof
is het niet om te mogen optreden op het free podium van
jouw eigenste school! Wel, vrijdag 17 december was het dan
zover. Heel wat groepjes van de klassen 1 tot en met 6
waren al weken aan het repeteren om dan uiteindelijk op
het podium te kunnen shinen. Dikke proficiat aan al die
artiesten in spé!
Ouders en grootouders konden ondertussen nog eens
binnen de schoolmuren gezellig wat babbelen en iets
drinken rond het houtvuur. We mogen dus zeker spreken van
een geslaagde editie 2022!
Dankjewel alle helpende handen en ook bedankt aan al
diegenen die koekjes, cakes of brownies bakten!

→ In samenwerking met de parochie
organiseert de school mee de Eerste
Communie voor de kinderen van het
tweede leerjaar. Deze viering gaat door
op zaterdag 22 april in de kerk van
Sint-Jan Vianney. Wie hierover meer
info wenst, kan naar het infomoment
komen op donderdag 19 januari in de
school.

Oudercomité

We zijn ontzettend blij dat we er samen met jullie opnieuw
een gezellige kerstdrink van konden maken. Het was heel fijn
om jullie allemaal te zien! Een extra warme dankjewel aan
iedereen die cake bakte voor ons buffet of mee de handen
uit de mouwen stak om ons te helpen.

We wensen jullie van harte heel fijne feestdagen en een
warm eindejaar.  Graag tot volgend jaar!
:-) Groetjes van het oudercomité

Chromebooks in 5 en 6

Ook in onze school is er een serieuze digisprong genomen.
De kids van 5 en 6 werken nu heel regelmatig met hun eigen
chromebook en leren de kneepjes van Google Workspace en
Google Classroom. Omdat we de keuze voor chromebooks
maakten, zijn we de laatste tijd vooral bezig geweest om de
overstap te maken van Microsoft naar Google.

Ook de collega’s kregen al een serieuze opleidingsdag! In de
lagere klassen worden de Samsung tablets geregeld mee in
de lessen verwerkt! 
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