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Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen

Wil je je kind inschrijven voor het schooljaar 2021-2022?
Zijn er al broer(s) en zus(sen) ingeschreven in deze school?
Dan krijg je voorrang bij de inschrijving.
Wat moet je doen?
1. Meld je kind aan op https://meldjeaan.antwerpen.be.
Doe dit tussen 14/01/2021 (vanaf 9.30 uur) en 29/01/2021 (tot 17 uur).
2. Je krijgt het resultaat rond 10 februari 2021 in een brief. Je leest of je je kind in deze school kan inschrijven.
Gaat je kleuter naar het eerste leerjaar? De inschrijving blijft automatisch geldig.

SLA OP SOCIAL MEDIA
SLA, bruisende school in het kloppend hart van een inspirerende stad.

Volg onze verhalen en belevenissen via instagram en facebook.
We heten u van harte welkom!

Verkeersinfo
Schoolstraat
We merken de laatste tijd op dat sommige auto’s vroeger komen om toch te kunnen parkeren in de Bervoetstraat om
zo de kinderen op te halen. Ook rijden af en toe wagens tegen de richting van de Bervoetstraat in, dit is uiteraard niet
de bedoeling en gevaarlijk voor de veiligheid van onze leerlingen.

Mogen we u daarom vragen de afspraken van de Schoolstraat te blijven respecteren zodat we een veilige afhaal voor
uw kind(eren) kunnen organiseren en het éénrichtingsverkeer te blijven respecteren.
De schoolstraat wordt afgesloten ’s morgens van 8.00u - 8.30u en in namiddag van 15.00u tot 15.30u.
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Kasteelpleinstraat

Vanaf 04/01/2021 zullen de wegenwerken in het laatste gedeelte van de Kasteelpleinstraat starten.
Wat betekent dit concreet?
Van 04/01/2021 tot en met 19/04/2021 wordt de Katseelpleinstraat afgesloten vanaf het kruispunt met de
Vrijheidstraat/Terninickstraat. Het kruispunt zelf blijft open voor het verkeer. (donkerblauw)
Van 01/02/2021 tot 12/03/2021 hebben we de subfase in de Begijnenstraat die mee zal afgesloten worden. (lichtblauw)
De voetpaden blijven steeds toegankelijk. Er is dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk voor gemotoriseerde
voertuigen van de Bervoetstraat naar de Sint - Rochusstraat.
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Update corona

Voorlopig blijven de scholen functioneren in code oranje en blijven alle veiligheidsmaatregelen behouden zoals voor de
kerstvakantie.
We geven graag nog een overzicht van enkele belangrijke afspraken:
§
§
§
§
§
§
§

Extra aandacht voor handhygiëne
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor volwassenen in de buurt van de school
Alle activiteiten binnen gebeuren per klasbubbel
Alle uitstappen worden geannuleerd tot we terug naar code geel gaan
Zwemmen gaat niet door, de leerlingen krijgen in een beurtrol extra sport aangeboden
Zorg voor extra warme kledij voor de kinderen want ramen en deuren blijven open in functie van een goede
ventilatie.
De werkboeken van de leerlingen uit de lagere school werden preventief meegegeven voor de vakantie. Het is tot
op heden onduidelijk of de kerstvakantie vanwege de hoge besmettingsgraad verlengd zou worden. We hopen
uiteraard te kunnen starten op 4 januari 2021.

Abonnement nabewaking 2de trimester

Vergeet uw kind(eren) niet in te schrijven voor de nabewaking van het 2de trimetser van het schooljaar. Via
onderstaande link kan u de inschrijving vervolledigen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=opoWcvXRTUWcm7CAaKmhIxr3DA8hfCpIgUHZ1
bIKgQlUNzBGWUI0SkM4SlQzOElDWTNVRjhLQk5EMS4u
Uniformwinkel

Ook in code ‘oranje’ blijft onze uniformwinkel bestellingen opnemen via de digitale of papieren bestelbon. Deze vind je
terug op onze website https://stludgardis.be/uniform/ of via een mail naar ons secretariaat
basisschool@stludgardis.be
Belangrijke data januari – februari

januari 2021
§

12/01/2021

digitaal infomoment overgang secundair

§
§

14/01/2021
29/01/2021

digitaal infomoment CLB overgang secundair
facultatieve verlofdag – vrijaf

februari 2021
§

06/02/2021

digitale info nieuwe leerlingen

§
§

15/02/2021 – 19/02/2021
22/02/2021 – 26/02/2021

krokusvakantie
oudercontacten L6 – overgang secundair
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