Berendrecht, 16 december 2021

Mededelingen december 2021

Kerstmis

:

Tijd van vrede en van lichtjes,
versierde bomen, blije gezichtjes.
Voor velen tijd van pijn en spijt,
van winterkou en eenzaamheid.
De bomen groen, de kleur van hoop,
een zalige kerst is niet te koop!

Het “De Brenne-team”
wenst jullie allen vreugdevolle,
gezellige en warme
kerstdagen toe.

RAPPORT OP DONDERDAG
23 DECEMBER
De voorbije weken werd onze school- zoals
alle lagere scholen - overstelpt met
corona-maatregelen. Elke ochtend opnieuw
was het kijken en tellen wie er wel of niet was,
zowel wat leerlingen betreft als leerkrachten.
Sommige klassen zaten in quarantaine. We
misten geregeld enkele leerkrachten.
Door al deze ongewone drukte en de vakantie
die een week vroeger begint, hebben we
besloten om onze rapporten pas op
donderdag 23 december
online open te zetten. Vanaf
dan kan u in questi de
resultaten van uw kind
bekijken. Op maandag 10
januari 2022 zal het
papieren rapport
meegegeven worden.

SINT EN PIET TOCH OP BEZOEK IN
ONZE SCHOOL.
Toen de Sint op
woensdag 1
december een
bezoekje bracht aan
onze school werd hij
ontvangen door vele
lachende snoetjes
en wuivende
vlaggetjes. We
bezochten klas per
klas de Sint die op
zijn troon in onze
turnzaal zat. Alles werd corona-veilig voorzien.
Het vierde leerjaar zat in quarantaine. En ja
hoor… zelfs de Sint ging online. Hij deed een
babbeltje met de kinderen van 4 en de Sint liet
snoepgoed en cadeautjes achter voor hen die
er niet bij konden zijn.

GRATIS SCHAATSEN IN ZANDVLIET
In onze agenda stond genoteerd dat we op
maandag 20 december met de kinderen van
de lagere school gratis een uurtje konden gaan
schaatsen op de ijspiste van Zandvliet. Door
de vervroegde vakantie kan dat niet doorgaan.
Daarom bezorgde het
district ons een gratis
inkomkaart voor elk
kind. Uw zoon/dochter
kreeg deze kaart in de
loop van de voorbije
week mee naar huis
samen met een flyer
waarin de activiteiten
voor de krokusvakantie en de paasvakantie
reeds vermeld staan.
Opgelet: Op het gratis schaatsticket staat een
datum genoteerd – 17 december. Dit ticket is
echter geldig vanaf vrijdag 17 december 2021
tot en met zondag 9 januari 2022. U hoeft dus
niet met z’n allen op 17 december op die
schaatsbaan te staan.

WAFELENBAK 2022
Dit jaar gaat onze jaarlijkse wafelenbak door
op zaterdag 26 februari en zondag 27 februari
2022.
Dit alles onder
voorbehoud. We
wachten immers
de verdere corona
richtlijnen af van
de overheid tegen
die datum.
Op deze dagen kan u onze gekende lekkere
wafels komen eten vanaf 14.00u

SCHOOLFEEST 14 MEI 2022
Vergeet zeker niet de datum van ons jaarlijks
schoolfeest te noteren. Laten we hopen dat
we dit jaar op 14 mei 2022 met z’n allen het
schoolfeest kunnen beleven.
We lichten al een tipje van de sluier : We
leven helemaal mee met 10 om te zien.

SCHOOLRAAD QUIZ 15/01/2022
Voor de tweede keer zal onze schoolquiz, georganiseerd door de schoolraad, een digitaal gebeuren
worden. Vorig schooljaar verliep dit alles zeer netjes. We hebben er dus alle vertrouwen in dat het
ook dit jaar een leuke online beleving kan zijn. En er worden weer afhaalhapjes en afhaaldrankjes
voorzien. Hieronder kunnen jullie meer info vinden over deze activiteit.

Beste ouder, grootouder, sympathisant,…
Op 15 januari 2022 vindt onze 6de quiz plaats. Omwille van de huidige omstandigheden zal deze
weeral online doorgaan.
Startuur:
Benodigdheden:

Kostprijs:
Aantal groepsleden:

20u
1 of meerdere PC/Laptop/tablet/smartphone met de mogelijkheid om
geluid af te spelen, een camera is niet nodig.
een goede internetverbinding
€20/ploeg
Max. 4 personen. (U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
corona maatregelen in uw eigen huis.)

Wij bieden voor een democratische prijs een tapasbox en een selectie aan dranken aan. Hiervoor
werken we samen met traiteur Pierre Van Ostaede en Drankenservice Vandermolen.
Als u niet graag quizt, kan u ook enkel de tapasbox en/of drank bestellen.
Omdat veel activiteiten dit jaar niet zullen doorgaan, hoopt de schoolraad dat we via deze weg op
jullie steun kunnen rekenen.
Inschrijven voor de quiz en/of tapasbox kan tot en met vrijdag 7 januari 2022 - 19u via
onderstaande QR code of link:

https://forms.gle/JNv2eG9TMq5nYJTW7

Het quizteam van de schoolraad

AANMELDEN & INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2022-2023
● Kinderen geboren in 2020 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden.
Dit is óók zo voor kinderen die geboren zijn tussen 30 november 2019 en 31 december 2019 en
vorig jaar nog niet aangemeld werden.
Zij gaan wel pas op 1 september 2022 effectief naar school.
● Kinderen geboren in 2017 (leerplichtig vanaf volgend schooljaar), 2018 en 2019 die nog niet zijn
ingeschreven in een school.
● Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 naar een andere kleuter- of lagere school willen gaan.

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/
Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 2 juni 2022
inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zijn er in veel scholen al
geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.
→ Onze letterkinderen stappen automatisch over naar het 1e leerjaar. U hoeft hen dus NIET aan te
melden, ook al staat dit in de briefwisseling die u van Stad Antwerpen zal ontvangen. Doet u dit
toch dan zullen wij deze aanmelding verwijderen.
→ Voor de nieuwe aanmeldingen, dus vanaf schooljaar 2022-2023, hebben wij de capaciteit per
klas verlaagd naar 25 kinderen per klas, daar dit vroeger 30 was. Deze beslissing hebben we
genomen in goed overleg met de schoolraad.

TIJDLIJN aanmelden en inschrijven 2022-2023
Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel
● Aanmelden: 25/01/2022 09.30u t.e.m. 10/02/2022 17.00u
● Inschrijven: 08/03/2022 t.e.m. 01/04/2022 en 29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022.
(niet tijdens schoolvakanties - op afspraak)

Alle andere kinderen (‘reguliere periode’)
● Aanmelden: 7/03/2022 09.30u t.e.m. 31/03/2022 17.00u
● Inschrijven: 29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022 (niet tijdens schoolvakanties – op afspraak)

Vrije inschrijvingen:
● Start vrije inschrijvingsperiode in alle scholen, op 02/06/2022 om 09.00u
Hulp nodig bij de aanmelding?
● Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.
● Huis van het Kind Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 152, 2040 Berendrecht
zonder afspraak elke vrijdag van 9 tot 12 uur
huisvanhetkind.bzl@antwerpen.be
0476 780 212

BELANGRIJKE DATA
Activiteiten blijven nog steeds onder voorbehoud van
eventueel geldende coronamaatregelen.
Van zaterdag 18/12/2021 tot en met
zondag 09/01/2021

KERSTVAKANTIE

Maandag 10/01/2022

Instapmoment 2,5-jarige kleutertjes

Zaterdag 15/01/2022

Quiz van de ouderraad - digitaal

Donderdag 20/01/02022

Theater voor 3de en 4de lj – Nautilus (onder voorbehoud)

Maandag 24/01/2022

Ouderavond secundair ond.. 5de en 6de lj te Zandvliet

Vrijdag 28/01/2022

American Games 5de en 6de lj

Dinsdag 01/02/2022

-Instapmoment 2.5 jarige kleuters
-Suske en Wiske museum – 4de leerjaar

Maandag 07/02/2022

Facultatieve verlofdag – school gesloten

Woensdag 09/02/2022

Theater voor de kleuters: jeuk

Dinsdag 15/02/2022

Oudercontact 6de lj – eerste deel

Woensdag 16/02/2022

Oudercontact 6de lj – tweede deel

Dinsdag 22/02/2022

Kijkmoment instappers van 7 maart – 15.45 u tot 16.00 u

Woensdag 23/02/2022

Carnaval kleuters

Donderdag 24/02/2022

Rapport

Vrijdag 25/02/2022

Carnaval lagere school

Zaterdag 26 en 27/02/ 2022

Wafelenbak

Van zaterdag 26/02/2022 tot en met
zondag 6/03/2022

KROKUSVAKANTIE

Maandag 7/03/ 2022
Dinsdag 8/03/ 2022

-Oudercontact 2de,3de,4de, 5de- eerste deel
-Instapmoment voor 2.5 jarige kleuters
-Oudercontact 2de, 3de, 4de, 5de-tweede deel
-Boekenbeurs in onze school

Woensdag 9/03/ 2022

Pedagogische studiedag – school gesloten

Dinsdag 15/03/ 2022

-Theater 1ste en 2de lj – “WARS”
-Individueel oudercontact 4 en 5 jarigen

Maandag 21/03/2022

Selectief oudercontact 1ste lj

Dinsdag 29/ 03 /2022

-Hindernissenparcours Rijmenam 5de + 6de
-sportdag in school voor 1 – 2 – 3 en 4
-Kijkmoment instappers van 19 april en 30 mei/ 15.45 u tot
16.00 u

Donderdag 31/03/2022

Medisch centrum in school – 4de leerjaar

Van zaterdag 02/04/2022 tot en met
maandag 18/04/2022

PAASVAKANTIE

Dinsdag 19/04/2022

Instapmoment 2.5 jarige kleuters

Donderdag 21/04/2022

-Pitobus voor 6de lj
-Theatervoorstelling 5de en 6de – KLAUW

Donderdag 28/04/2022

Individueel oudercontact 2.5 en 3 jarige

Vrijdag 29/04/2022

Rapport

Zaterdag 30/04/2022

Vormsel

Zaterdag 14/05/2022

Schoolfeest

Dinsdag 17/05/2022

Medisch centrum in school – 5de leerjaar

Vrijdag 20/05/2022

Saeftinghe voor 6de leerjaar

Zaterdag 21/05/2022

1ste communie

Donderdag 26/05/2022

Hemelvaart – school gesloten

Vrijdag 27/05/2022

Brugdag – school gesloten

Maandag 30/05/2022
Dinsdag 02/06/2022

-Alles met de bal – 3de en 4de leerjaar
-Instapmoment 2,5 jarige kleuters
-Sportdag kleuterschool
-1ste lj - medisch centrum in onze school

Maandag 06/06/2022

Pinkstermaandag – school gesloten

Dinsdag 13/06/2022

-Individueel oudercontact laatste instappertjes en selectieven
-Rapport

Dinsdag 14/06/2022

Start eindproeven

Donderdag 23/06/2022

Einde eindproeven

Maandag 27/06/2022

-Proclamatie 6de leerjaar
-Schoolreis kleuters: De Schuur

Dinsdag 28/06/2022

Schoolreis lagere school – Zilvermeer

Woensdag 29/06/2022

Mogelijkheid rapport afhalen 12.00u – 13.30 u

Donderdag 30/06/2022

Mogelijkheid rapport af te halen – 09.00 u – 12.00 u

Alle info www.vrijetijdscentrumdeschelde.be
of telefonisch 03 298 27 30

