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DECEMBER 2021
Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je
mailbox via onze oudercommunicatie gimm- e.

Beste ouder
•

De kerstvakantie staat voor de deur. Geniet van de
gezelligheid, de sfeer en de tijd samen met familie en
vrienden.
Het hele team van de basisschool wenst u een
schitterend en gelukkig 2022 toe.
Fijne vakantie. We zien onze engeltjes en bengeltjes
graag terug op maandag 10 januari.

•
•
•
•
•
•
•

Voorrangsperiode inschrijven van broers &
zussen
Parentcom
Verkeersinfo
Update corona
Rapport lagere school
Medicatie
Info verloren voorwerpen
Belangrijke data

ENGAGEMENT

Vergeet onze avonturen niet te volgen
op Instagram of Facebook.

GEBORGENHEID
OPEN BLIK

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen
UITDAGING
VERBONDENHEID
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Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen
Wil je je kind inschrijven voor het schooljaar 2022-2023?
Zijn er al broer(s) en zus(sen) ingeschreven in deze school?
Dan krijg je voorrang bij de inschrijving.
Onze school heeft 1vestigingsplaats: Sint-Ludgardis Antwerpen
Zet deze vestigingsplaats van je voorkeur op nummer 1.
Wat moet je doen?
Meld je kind aan op https://meldjeaan.antwerpen.be.
Doe dit tussen 25/01/2022 (vanaf 9.30 uur) en 10/02/2022 (tot 17 uur).

Je krijgt het resultaat rond 21 februari 2022 in een mail.
Hieronder vindt u een overzicht terug van de tijdslijn. Deze info kan u ook raadplegen op onze website en via
de berichtgeving van gimm-e en parentcom.
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Parentcom
Vanaf maandag 10 januari schakelen we over van Gimm-e naar parentcom; een gebruiksvriendelijke app
waarbij makkelijk en efficiënt gecommuniceerd kan worden tussen u en de school!
U ontvangt op woensdag 22 december via Gimm-e de nodige richtlijnen om zich te kunnen aanmelden op
dit nieuw communicatieplatform!
We voorzien een overgangsperiode in de maand januari waarbij de belangrijkste berichten nog op Gimm-e
geplaatst zullen worden, dit tot en met 1 februari.

Verkeersinformatie
Tussen 18 december 2021 tot 10 januari 2022 gaan de verdwijnpalen aan het kruispunt van de
Kammenstraat met de Oudaan omhoog tussen 11 en 19 uur. Het stadsbestuur wil in de eindejaarsperiode
de Kammenstraat autovrij maken tijdens de openingsuren van de winkels. Om in de Nationalestraat meer
ruimte te geven aan de voetgangers, wordt vanaf de Lange Vlierstraat tot aan de Groenplaats een
parkeerverbod ingesteld.
Heeft u een garage in de Kammenstraat of Everdijstraat?
U kan een toelating aanvragen om de zone te betreden via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Voor de
aanvraag heeft u volgende documenten nodig.
Burger:
- Een login voor je A-profiel / Je identiteitskaart / ItsMe
- De nummerplaat van je voertuig
- Het aankoopcontract of huurcontract van je garage (als bijlage toevoegen)
Bedrijf:
- Een login voor je A-profiel / Je identiteitskaart / ItsMe
- Foto van je nummerplaat.
- Je ondernemingsnummer.
- Een kopie of foto van de eigendomsakte of het huurcontract van de parkeerplaats. (als bijlage toevoegen)

Update corona
De veiligheidsmaatregelen blijven voorlopig van kracht tijdens het heropstarten na de kerstvakantie. Wij
communiceren tijdig van zodra de maatregelen zouden aangepast worden.

Rapport lagere school
Omwille van de vervroegde kerstvakantie zal het rapport per uitzondering na de vakantie aan uw
zoon/dochter worden meegegeven. Bedankt voor uw begrip.
Vanaf januari 2022 zullen de leerkrachten de rapporten van de leerlingen met een ander
softwareprogramma maken: BINGEL – evaluatie. De lay-out zal helemaal anders zijn dan het huidige
rapport, we proberen het als schoolteam uit om nadien nog aan te passen waar nodig. Bij het rapport van
maart zal een begeleidende brief komen over hoe u het rapport kan lezen en interpreteren.
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Medicatie toedienen op school
In uitzonderlijke gevallen kan u aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan uw kind(eren). Deze
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering, de
toedieningswijze en het tijdstip van inname bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit. Dit is
wettelijk verplicht. Leerlingen mogen dus niet op eigen initiatief medicatie innemen, ook geen keeltabletjes.
Meer info kan u in het schoolreglement terugvinden.

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 10 januari.

Belangrijke data januari - februari

januari 2022
▪

18/01/2022

infomoment overgang secundair SLA

februari 2022
▪

06/02/2022

opendeurdag nieuwe leerlingen

▪

15/02/2022

oudercontact L6 16.00 uur – 20.00 uur

▪

17/02/2022

oudercontact L6 16.00 uur – 18.00 uur

▪

28/02/2022 – 04/03/2022

krokusvakantie
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