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Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je mailbox via parentcom.   

N I E U W S B R I E F  5  

 
J U N I  2 0 2 2  

Beste ouder,  
 
Het einde van dit schooljaar is weer in zicht!  
 
Binnenkort fladderen onze zesdejaars richting 
secundair en starten onze kleuters uit de 3e kleuterklas 
goed voorbereid aan hun lagere school. En velen 
hebben we mogen zien groeien naar een betere versie 
van zichzelf!  
 
De school sluit voor enkele weken waarin de klassen 
grondig worden gesopt, de ramen worden gelapt, de 
kasten worden opgeruimd en de bankjes worden 
klaargezet voor de nieuwe klasgroep.  
 
Tijdens de vakantie zijn we geopend van 1 t.e.m. 5 juli 
en van 24 t.e.m. 31 augustus.  
 
We wensen groot en klein op de Sint-Ludgardisschool 
een fijne vakantie toe!  
 
 
 
Vergeet onze avonturen niet te volgen 

op Instagram of Facebook.  

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen 

• Infomoment 30/08 kleuterschool & L1 
• Infomomenten L2 – L6 

• Organisatie 
opstart/afhaal/nabewaking/secretariaat 

• Verloren voorwerpen  
• Openingstijden uniformwinkel 

• Heraanleg Bervoetstraat  
• Ontwerp speelplaats ecoschool  

• Renovatiewerken G-bouw  
• Belangrijke data  

 
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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Start schooljaar 2022 - 2023         
 
Na een welverdiende vakantie verwelkomen we jullie kind(eren) met een glimlach op het gezicht 
graag terug op school op donderdag 1 september 2022. Bij een nieuw schooljaar hoort natuurlijk 
ook een nieuwe klas en een nieuwe leerkracht. Dit komen jullie alvast op de laatste schooldag, 30 
juni, via een persoonlijke brief te weten.  
 
We organiseren enkele infomomenten om de start van alle leerlingen zo vlot mogelijk te laten 
verlopen.  
 
Infomoment kleuterschool & 1e leerjaar 

De kleuterschool en het eerste leerjaar openen voor het eerst hun deuren op dinsdag 30 augustus. 
Tijdens dit infomoment zal er allerlei praktische informatie worden gegeven over de werking in de 
klas, het leerprogramma, de uitstappen en nog veel meer. Als ouder ben je samen met onze school 
partner in de opvoeding van uw kind. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd.  

Het infomoment zal om praktische redenen opgedeeld worden in twee groepen:  

1e groep om 14.00u  
2e groep om 14.45u  

Via de ingang Begijnenstraat kan u de school betreden voor de infomomenten. U mag meteen naar 
de klas van uw kind(eren) wandelen. U krijgt later in augustus nog een uitnodiging waarbij u te 
weten komt op welk tijdstip u verwacht wordt.  

▪ maandag 30 augustus 2022 → infomoment instap om 14.00u  
→ infomoment K1 – K2 – K3 – L1 om 14.00u  of om 

14.45u  

Infomoment 2e - 6e leerjaar 
 
Ook onze leerkrachten van het 2e t.e.m. 6e leerjaar verwelkomen jullie graag op het eerste 
infomoment van het schooljaar. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 6 september om 19.30u.  
 

Organisatie opstart/ afhaal/ nabewaking/secretariaat        
  

Kleuterschool: (onder coronacode groen)  
 
De opstart en afhaal behouden we aan de inkom van de Begijnenstraat. U mag uw kleuter vanaf 
7.45u aan de foyer afzetten in de voorbewaking. Vanaf 8.00u kan dit zonder betalende tarieven.  
De afhaal gebeurt vanaf 15.20u in de eigen klas. U neemt steeds de inkom van de Begijnenstraat 
en kan, indien u nog een kind hebt in de lagere school, de school verlaten via de Bervoetstraat.  
 
Lagere school: (onder coronacode groen) 
 
De opstart en afhaal behouden we aan de inkom van de Bervoetstraat. U mag uw zoon/dochter 
vanaf 7.45u aan de blauwe poort afzetten in de voorbewaking. Vanaf 8.00u kan dit zonder 
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betalende tarieven. De afhaal gebeurt vanaf 15.20u op de speelplaats aan de klasrij. U neemt steeds 
de inkom van de Bervoetstraat.  
 
Algemene afspraken: 
 

▪ Blijf niet onnodig hangen op de speelplaats, dit is verwarrend voor de leerlingen en de 
begeleiders van de nabewaking.  

▪ De afhaal is een moment waarop u de klasleerkracht kort kan aanspreken voor praktische 

zaken. Als u meer tijd nodig heeft voor een gesprek, dan plant u best een oudercontact in.  

▪ Kinderen die alleen naar huis mogen, zullen 2 kaartjes krijgen in het begin van het 

schooljaar.  Indien zij dit kaartje niet kunnen tonen, mogen zij de school niet alleen verlaten.  

De Toppiekaartjes zullen niet meer gebruikt worden.  Dit voor de veiligheid van de kinderen.   

 
Nabewaking  
 
Zowel kleuters als leerlingen van de lagere school worden via de Bervoetstraat afgehaald voor de 
nabewaking. U meldt zich aan bij de begeleider aan de gele lijn en wacht daar tot uw kind(eren) 
komen. Omwille van veiligheidsredenen vragen we om niet verder dan de gele lijn te stappen. Bent 
u later dan 16.55u en op woensdag om 12.30u dan kan u uw kind(eren) ophalen bij de 
buitenschoolse opvang IBO de Nerviër in de Maarschalk Gérardstraat 12.  
 
Secretariaat  
 
Ons secretariaat is geopend vanaf 8.00u tot en met 16.45u. Doorheen de dag kan u met uw vragen 
telefonisch (03/233 93 20) of per mail terecht bij onze secretariaatsmedewerkers Caroll en Diane 
(basisschool@stludgardis.be).  
Tijdens de afhaal vanaf 15.30u is het secretariaat toegankelijk voor de ouders indien noodzakelijk.  
 
Kinderen ophalen tijdens de dag 
 
Gelieve externe afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.  Indien u toch uw kind 
in een uitzonderlijke situatie tijdens de schooluren ophaalt, vragen wij onderstaande tijdstippen te 
respecteren en op voorhand het secretariaat te contacteren via telefoon of mailadres: 
basisschool@stludgardis.be met vermelding van de volledige naam, klas, leerkracht en welke 
persoon uw kind komt ophalen.  
 
Voor de KS  

▪ Met de speeltijd om 10.35u 

▪ Bij de start van de middag om 12.05u 

▪ Na de middagspeeltijd om 13.30u  

Voor de LS 
▪ Met de speeltijd om 10.10u 

▪ Bij de start van de middag om 12.05u 

▪ Na de middagspeeltijd om 13.30u  

 

 

mailto:basisschool@stludgardis.be
mailto:basisschool@stludgardis.be
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Verloren voorwerpen            
 
Gelieve alle kledingstukken te naamtekenen (voor -en achternaam) van uw kind(eren). Dat bespaart 
heel wat zoekwerk en komen de verloren spulletjes weer terecht bij hun rechtmatige eigenaars. In 
de witte bakken vooraan komen de verloren spulletjes terecht zonder naam. Deze worden om de 
twee maanden extra uitgestald op onze vlonders. Nadien worden niet opgehaalde spulletjes 
bezorgd aan de organisatie ‘Moeders voor moeders’.  
 
Uniformwinkel             

Tijdens de zomervakantie is de winkel (voor alle leerlingen) geopend op volgende dagen: 
 

vrijdag 1 juli   9.00u - 16.00u 
vrijdag 26 augustus  9.00u - 16.00u 
maandag 29 augustus  9.00u - 17.00u 
woensdag 31 augustus  9.00u – 17.00u 

 
De winkel kan u vinden in de Maarschalk Gérardstraat 18. Dit is de hoofdingang van de 
secundaire school. Pijlen zullen u de weg wijzen naar het winkeltje.  
U kan het uniform eveneens bestellen via de webshop. (https://sla-uniformwinkel.be/) 
 
 
Heraanleg Bervoetstraat            
 
Onze Bervoetstraat valt binnen het strategisch programma ‘wandelstad’ en zal heringericht worden 
als woonerf in functie van voetgangers. Bij de heraanleg zal er maximaal worden ingezet op 
ontharding, vergroening (extra bomen en plantvakken) en waterinfiltratie. Onze schoolstraat blijft 
behouden in deze nieuwe plannen voor de Bervoetstraat. De rijrichting zou ook veranderen en wordt 
éénrichting van de Sint- Rochusstraat naar de Terninckstraat. Er is nog geen duidelijkheid wanneer 
er wordt overgegaan tot de werken, omwoners worden nog eerst uitgenodigd om advies te geven 
via een digitale bevraging.  
 
Onderstaande link geeft u alvast meer informatie over deze plannen en de fasen waarin zal gewerkt 
worden.  
 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/openbare-werken/heraanleg-
bervoetstraat 
  
 

Ontwerp speelplaats             
 
Maak kennis met de eerste ontwerpschets voor onze grote speelplaats beneden. We dienden een 
aanvraag in voor subsidies bij de ecoscholen van de stad Antwerpen die ondertussen werden 
toegekend (HOERA). Een projectcoach zal de school in dit traject begeleiden waardoor we onze 
plannen voor deze grote oppervlakte kunnen concretiseren en verfijnen.  
 
Met deze ontwerpschets kunnen we al een beetje dromen van … er was eens een groene parel op 
de Sint-Ludgardisschool!  
 

https://sla-uniformwinkel.be/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/openbare-werken/heraanleg-bervoetstraat
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/openbare-werken/heraanleg-bervoetstraat
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/openbare-werken/heraanleg-bervoetstraat
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Renovatie gevel G-bouw            
 
In het najaar wordt de gevel van onze G-bouw, langwerpig en grootste gebouw van de school 
aangepakt. Ramen, schuifdeuren en luifels worden vervangen, de gevel wordt goed geïsoleerd en 
voorzien van een mooie grijze crepi. Dit naar analogie met het H-gebouw dat enkele jaren geleden 
werd gerenoveerd. In één oogopslag zal onze uitstraling ineens wat warmer eruitzien 
gecombineerd met de plannen voor de nieuwe speelplaats.  
 

 
Er zal in aanloop van deze werken nog verder gecommuniceerd worden over de praktische 
organisatie in de klassen en op de speelplaats.  
 
 
 
 

 

285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285285

5
1

5
4

5
1

5
2

4
5

7
,5

1
0

6
,5

1
5

2
4

5
7

,5
1

2
0

,5
8

9
3

2
2

5
6

,5
2

,5

25 235 25

25 90 145 25

261 24

63 12 12 63 12 12 63 12 12 12

5
5

6
2

5
1

2
2

3
8

1
2

2
8

1
2

2
3

8
1

2
2

8
1

2
2

3
8

1
2

2
0

2
0

2
1

1
,5

2
5

2
,5

111 4 10 101 10 7,5 12 12

855 855 855 855

3725

0.10.20.30.40.50.60.70.80.90.100.110.120.01

1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.12

2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.12

1.01

2.01

3.01

   244 

   276 

   0 
   -15 

   365 

   493 

   738 

   867 

   1112 

   1192 



 6 

Belangrijke data 2022 - 2023           
 
augustus 2022  

▪ 30/08/2022    open schooldag-infomoment kleuterschool & 1e lj 
2de handsuniformverkoop  

september 2022  
▪ 01/09/2022    start nieuwe schooljaar – volledige dag  
▪ 06/09/2022    infomoment 2de tot en met 6de leerjaar  
▪ 08/09/2022 – 09/09/2022  6de leerjaar gaat kamperen   
▪ 19/09/2022    fotograaf – klasfoto’s     
▪ 20/09/2022    fotograaf – broers en zussen    
▪ 27/09/2022 – 30/09/2022  zeeklassen L3  

oktober 2022  
▪ 05/10/2022 – 07/10/2022  sprookjesklassen L2  
▪ 11/10/2022    Sportdag L4 + L6 Lissenvijver  
▪ 28/10/2022    rapport 1   

november 2022  
▪ 31/10/2022– 04/11/2022  herfstvakantie   
▪ 10/11/2022    facultatieve verlofdag – vrijaf  
▪ 11/11/2022    Wapenstilstand – vrijaf      
▪ 17/11/2022    oudercontact basisschool     
▪ 22/11/2022    oudercontact basisschool   

december 2022  
▪ 14/12/2022    facultatieve verlofdag – vrijaf   
▪ 16/12/2022    kerstmarkt en warme afsluiter    
▪ 23/12/2022    rapport 2  
▪ 26/12/2022 – 06/01/2023  kerstvakantie    

januari 2023  
  
februari 2023  

▪ 17/02/2022    rapport 3  
▪ 20/02/2023 – 24/02/2023  krokusvakantie    

maart 2023  
▪ 21/03/2023    oudercontact kleuter en lagere school   

april 2023  
▪ 03/04/2023 – 14/04/2023  paasvakantie   

mei 2023  
▪ 02/05/2023 – 05/05/2023  bosklassen 5de leerjaar   
▪ 13/05/2023    schoolfeest   
▪ 17/05/2023    Facultatieve verlofdag – vrijaf   
▪ 18/05/2023 – 19/05/2023  Hemelvaartweekend   
▪ 29/05/2023    Pinkstermaandag – vrijaf  

juni 2023  
▪        04/06/2023     1e communie 
▪ 15/06/2023 – 16/06/2023  bosklassen 3de kleuterklas   
▪ 21/06/2023    Eindviering  
▪ 30/06/20203    rapport 5  

  

 

 
! De lijst met belangrijke data wordt in augustus nog verder aangevuld met de oudercontacten van L6 in 
februari, de pedagogische studiedagen en de broodmaaltijd. Deze data uit bovenstaande lijst kan u alvast 
noteren in de agenda.  


