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Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Aanmelden met voorrang (broer/zus en kind 

van personeel van onze school) voor het 

schooljaar 2019-2020  in onze school kan vanaf 

1 februari vanaf 9.30 uur tot en met 15 februari 

2019 tot 17 uur.  

Aanmelden zonder voorrang kan vanaf 1 maart 

vanaf 9.30 uur tot en met 29 maart 2019 tot 17 

uur.   

Dit aanmelden gebeurt via de website van meld 

je aan. 

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/ 
 
De definitieve inschrijving gebeurt op afspraak. 

 
Capaciteit en aantal vrije plaatsen voor het 
schooljaar 2019-2020 in onze school 
 
Het aanmeldingssysteem vraagt dat wij alle 
betrokkenen informeren over de capaciteit en 
het aantal vrije plaatsen in onze school…  
Hieronder vindt u het overzicht…. 
 

 capaciteit Zittende 
leerlingen 

(gereserveerd) 

Vrije plaatsen 
voor 

2019-2020 

Hele school 408 358 50 

    

Lagere school 264 250 14 

1ste leerjaar 44 39 5 

2de leerjaar 44 43 1 

3de leerjaar 44 41 3 

4de leerjaar 44 44 0 

5de leerjaar 44 39 5 

6de leerjaar 44 44 0 

    

kleuterschool 144 108 36 

1ste kleuterklas 36 36 0 

2de kleuterklas 36 36 0 

3de kleuterklas 36 36 0 

Instapklas 36 0 36 
 

 
Mailsysteem  
 
Vorig trimester kozen we ervoor om digitaal te werken met het versturen van 
brieven.  Een aantal ouders onder jullie krijgt de e-mails van de school om één of 
andere reden niet aan.  Nochtans kloppen de mailadressen die in onze 
adresboeken staan.  Voorlopig zullen we terug met papieren versie werken.  We hopen in de 
krokusvakantie over te schakelen naar een eigen domein, met schooleigen mailadressen en zullen 
dan nog eens proberen op de digitale manier.  Alvast mijn excuses voor het mislopen! 
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Leuke nieuwtjes vanuit de school 
 
Tijdens de kerstvakantie werd een nieuw 
speeltoestel geplaatst.  Het gaat om 
draaistokken.  Dankjewel aan alle helpende 
handen!  Ook de boord rond het grote speeltuig 
werd in orde gebracht.  De preventiedienst 
keurde beide toestellen goed, dus de kinderen 
kunnen hier veilig plezier beleven… 
 

 
 
 

 
Ouderparticipatie op school 
 
Heel wat ouders reageerden op de oproep om 
mee te komen lezen.  Ook de jongste lezers 
krijgen zo de kans om op eigen niveau te 
oefenen en te groeien!  Dankjewel! 
 
Ook tijdens gedichtendag waren er veel ouders, 
grootouders, tantes en nonkels die paraat 
stonden om de kinderen gedichten voor te lezen!  
In de hele school kon je op de gekste plekken 
gedichten vinden, zelfs op het toilet!  Dankjewel 
aan de werkgroep leespromotie!   
 
Ook aan alle zwemouders een dikke dankjewel!  
Jullie zorgen ervoor dat de kinderen meer en 
gevarieerd kunnen bewegen en dat onze juffen 
zich hier goed in ondersteund voelen!    
 

 
Bouwperikelen  
 
De trap aan de witte inkomdeur 
werd ondertussen mooi 
gerenoveerd.  Ook de muur aan 
de luifel is volledig opgevoegd 
en met dekstenen afgewerkt. 
 
Op dit moment zijn we nog volop in gesprek met 
de kleuterleidsters, de architect en de 
bouwadviseur om volgende projecten te 
verwezenlijken: 

- Nieuwbouwproject voor de kleuters 
- Renovatie van de zolderverdieping 

 
De renovatie zal in stukken gebeuren  De gang 
en de oude computerklas (klas 4B) staan eerst 
op de planning. 
 

 
Secretariaatsmedewerker 
 
Misschien hebben jullie het in het nieuws 
vernomen?  Vanaf 1 januari kreeg elke 
basisschool extra middelen om het 
administratieve aspect draaglijker te maken.  Juf 
Ellen Raaijmakers zal juf Gitta en juf Ilse mee 
helpen.  Vanaf nu kan u haar ook aanspreken 
over administratie, wijzigen van gegevens, 
adressen,… 
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Kalender februari 2019 

Vrij 1 Zwemmen 2,3,4  

Za 2 Quiz ouderraad  

Zon 3   

Ma   4 Theater 1 en 2 : ‘Mijn plank’ in CC Merksem 
Meester op de fiets (4a en 4b) 
 

14u00 
10u30 
 

Di    5   

Woe 6 Geen school: vrije dag 
Dag van de jonge leerkracht 
Netbaltornooi 

 

Do   7   

Vrij  8 Zwemmen oudste kleuters, 1, 5 en 6  

Za    9   

Zon  10   

Ma   11 5AB bezoek Permeke bib  

Di    12 Sportvoormiddag Hippe Stippen, Blitse Sterren, Jip en Jannekes 
Dikke truiendag 
5AB bezoek Plantin Moretus museum 

 
 

Woe 13   

Do   14   

Vrij  15 Zwemmen 2,3,4  

Za   16   

Zon  17   

Ma   18 Binnenbrengen boeken om te verkopen!  

Di    19   

Woe 20   

Do   21   

Vrij  22   

Za 23   

Zon 24   

Ma 25 18.30 Scholeninfobeurs (ouders 6de) districtshuis  

Di 26   

Woe 27 Carnaval 
20.00 schoolraad 

 
  

Do 28   

Vrij 1 

maart 

Zwemmen 2,3,4 
Fluo-afsluiter 

 

KROKUSVAKANTIE van zaterdag 2 maart  
tot en met zondag 10 maart 2019 
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