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Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je 
mailbox via onze oudercommunicatie gimm- e.  

N I E U W S B R I E F  2  

 
O K T O B E R  2 0 2 1  

Beste ouders,  
 
 
De eerste twee maanden zijn voorbijgevlogen.  
 
De herfstvakantie staat voor de deur met hopelijk veel 
speelplezier en Halloweenpret voor de kinderen.  
 
Met deze tweede nieuwsbrief informeren we jullie over 
de komende activiteiten tussen de herfst – en 
kerstvakantie. En houden we al een eerste save the date 
voor het schoolfeest 🎪.  
 
 
 
Fijne vakantie en de school start terug op maandag 8 
november.  
 
 
 
 
Vergeet onze avonturen niet te volgen 

op Instagram of Facebook.  

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen 

E N G A G E M E N T  
 
 

G E B O R G E N H E I D  
 
 

O P E N  B L I K  
 

 
 

U I T D A G I N G  
 
 

V E R B O N D E N H E I D   

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen
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Info corona maatregelen 
 
 
Na de herfstvakantie zijn volgende maatregelen van kracht:  
 

• Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar het mag ook vroeger 
- binnen opnieuw een mondmasker op school. 

o Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 
mondmasker af. 

o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 
o In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor 

die leerlingen voor wie het mogelijk is. 
• We kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen 

als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale 
situatie adviseert.  

• Er is een mondmaskerverplichting van zodra u de schoolgebouwen en speelplaats betreedt.  

• Bij symptomen is het raadzaam om een zelftest af te nemen en het advies van de huisarts in te 
winnen. Breng de school steeds op de hoogte van de testresultaten op het mailadres 
basisschool@stludgardis.be  

 
Info uniformcontrole 
 
 
Vanaf de tweede kleuterklas komen alle leerlingen van onze basisschool in uniform naar school. Een uniform 
wil een zekere uniformiteit creëren en tegelijk typische, herkenbare schoolkleding zijn. Die herkenbaarheid, 
die eigenheid zit in de Sint-Ludgardisschool vooral in het typische streepjesmotief op het hemd of de blouse 
die u in onze schoolwinkel kunt verkrijgen. De uniformiteit zit in de kleur en/of het model van de overige 
uniformelementen.  
 
We geven graag de richtlijnen voor het correct dragen van het uniform:  
Op maandag 8 november wordt een uniformcontrole gehouden. Als er zaken niet in orde zijn, zal u via de 
klasleerkracht een brief krijgen waarop u kan lezen wat in orde moet gebracht worden. Alvast bedankt voor 
uw medewerking.  
 
 
Model uniformblouse / uniformhemd 
• Unisex-model met pad vooraan 
• Plat stuk op de rug 
• In wit en blauw gestreept katoen - richting streep: verticaal 
• Optioneel: litsje aan het plat stuk, borstzakje, knoopjes aan de kraag 
• Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie mag het hemd vervangen 

worden door een wit-blauw gestreepte uniformsouspull. 
 
Rok of broek 
• Een effen marineblauwe lange broek of bermuda in katoen of ribfluweel. 
• Een effen marineblauwe overgooier of vanaf het vijfde leerjaar een effen 

marineblauwe rok 
• Een zomerkleedje in dezelfde stof als de uniformblouse (niet verplicht) 

• Er wordt nooit een legging of andere zichtbare broek gedragen onder de rok, 
de overgooier of het zomerkleedje. 

 
Pull 

mailto:basisschool@stludgardis.be
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• Een effen marineblauwe pull of effen marineblauwe gilet met knoopjes. 
 
Mantels en jassen 

• Effen marineblauw  
• Aan de buitenkant mag geen andere kleur of opschriften zichtbaar zijn (uitgezonderd fluo voor de 

veiligheid). 
 
Schoenen 
• Effen leder in volgende kleuren: donkerblauw, bruin, zwart of cognac. Stoffen schoenen zijn niet 

toegelaten. LET OP: Wit is geen uniformkleur! 

• Veters: in de kleur van de schoen! 
• Pantoffels en slippers zijn niet toegelaten ook niet voor de kleuters van de eerste kleuterklas. 

 
Kousen 
• Wit, donkerblauw 
• De leerlingen en de kleuters (ook in K1) dragen altijd kousen of sokken. 

• De sokken moeten zichtbaar zijn. 
 
Sjaals, hoofddeksels en handschoenen 
• Effen marineblauw, wit of grijs 

 
Fluohesjes 
• Fluohesjes voor kleuters en leerlingen van de lagere school worden verplicht gedragen vanaf de 

herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.  
• Als school moedigen wij aan om dit het hele schooljaar te dragen. 

 
Juwelen, kapsel, opmaak 
• Absolute soberheid en discretie wordt gevraagd. Om ongevallen te vermijden tijdens de turnlessen en 

de sportactiviteiten verplichten we iedereen alle juwelen en uurwerken uit te doen. 

• Oorbellen worden enkel bij meisjes toegestaan; piercings blijven verboden. 
• Kapsels voor jongens én meisjes dienen binnen de klassieke, aanvaarde modellen te vallen. 

 
 
Info verloren voorwerpen 
 
 
Vergeet de naam van uw kind(eren) niet in hun kledij te bevestigen en alle benodigdheden te naamtekenen.  
Het winkeltje van de verloren voorwerpen zonder naam vindt u terug aan de inkom van onze school in de 
Bervoetstraat. De spulletjes die genaamtekend zijn, worden via de klasleerkracht terugbezorgd. Neem 
alvast een kijkje in dit winkeltje voordat de vakantie begint, want deze wordt opgeruimd vanaf 8 november.  
 
Info oudercontacten november 
 
 
Via de klasleerkracht heeft u al een doodle ontvangen om in te schrijven voor het oudercontact van november. 
Deze vindt live plaats op onze school op donderdag 18 november van 15.45u tot 20.00u en op dinsdag 23 
november van 15.45u tot 18.00u. Tijdens dit moment zullen de vorderingen van uw kind(eren) besproken 
worden.  
Als ouder ben je onze partner in de opvoeding van jullie kinderen. Wij verwachten dan ook dat jullie 
participeren aan het schoolleven van je kind en dat jullie aanwezig zullen zijn op dit individueel oudercontact. 
Gezien de coronabesmettingen terug oplopen, verwachten we één ouder per leerling en voorzie een 
mondmasker. Afhankelijk van de corona - maatregelen kan het oudercontact volledig digitaal doorgaan. We 
houden jullie verder op de hoogte.  
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Van gimm-e naar parentcom = nieuw communicatieplatform 
 
 
Op maandag 8 januari start de school met een nieuw communicatieplatform parentcom. We 
voorzien hierbij een inlogcode per ouder via het mailadres om gratis toegang te krijgen tot een 
zeer overzichtelijke app (zonder reclame) waar u alle informatie kan terugvinden.  
 
Gelieve uw abonnement met gimm-e niet te verlengen na de kerstvakantie.  
 
We voorzien in januari een korte overgangsperiode van gimm-e naar parentcom waarbij de 
communicatie langs beide kanalen nog zal verlopen.  
 
 
Privacyverklaring 
 
 
De privacyverklaring van onze school vindt u terug via deze link of op onze website https://stludgardis.be.  
 

Schoolreglement 
 
 
Op de website van de school kan u het aangepaste schoolreglement terugvinden. Mogen we vragen om de 
brief die u via uw zoon of dochter thuis heeft gekregen te handtekenen en terug te bezorgen aan de school. 
Door deze brief te handtekenen geeft u aan dat u akkoord gaat met het schoolreglement en de wijzigingen 
die werden aangebracht. Het schoolreglement kan u raadplegen via deze link of op onze website 
https://stludgardis.be. 

 
Op tijd naar school  
 
 
De voorbije periode kwamen er regelmatig heel wat leerlingen te laat op school. De lessen starten 
omstreeks 08.27 uur, de leerkrachten hechten veel belang aan een rustig begin van de dag. Kinderen die te 
laat op school aankomen missen het begin van de dag waardoor ze niet rustig kunnen starten. Mogen we u 
vragen om dit aandachtpunt goed op te volgen in het belang van uw eigen kind(eren). Bedankt alvast!  
 

Doktersbezoeken tijdens de schooluren 
 
 
We begrijpen dat bepaalde doktersafspraken gebeuren tijdens de schooluren omdat het nu eenmaal niet 
anders kan. Mogen we echter vragen om dit tot een minimum te beperken zodat uw kind(eren) niet te veel 
schooltijd missen. Bedankt voor uw begrip.  
  

Voorleesweek 
 
 
Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.Onder 
het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal 
voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet 
alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, 
bibmedewerkers, leerkrachten... 

https://stludgardis.be/wp-content/uploads/2021/10/2021-2022-privacyverklaring-SLA-BS-IB-SEC.pdf
https://stludgardis.be/
https://stludgardis.be/sla-basisschool/schoolreglement-2021-2022/
https://stludgardis.be/
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Want lezers, die creëer je samen. Meer info op: https://www.voorleesweek.be/ 

 
SAVE THE DATE – schoolfeest Circus  
 

 
Het schoolfeest met als thema CIRCUS gaat door op 14 mei 2022!  
Dus “save the date” en we trakteren jullie graag op een namiddag spelplezier, toffe optredens, lekkere 
hapjes en drankjes en massa’s gezelligheid.  

 
Belangrijke data november - december        
 
november 2021 
 

 01/11 – 05/11/2021             Herfstvakantie  

 11/11 – 12/11/2021             Wapenstilstand – geen school 

 08/11/2021              Uniformcontrole 

 18/11/2021              Oudercontact  

 23/11/2021              Oudercontact 

december 2021 
 

 01/12/2021             Facultatieve verlofdag – geen school 

 23/12/2021              Rapport 2 

 24/12/2021             School eindigt om 12.05 u wegens kerstavond.  

 27/12/20201– 07/01/2022                    Kerstvakantie 

 

https://www.voorleesweek.be/

