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Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je 
mailbox via onze oudercommunicatie Parentcom. In deze 
nieuwsbrief vind je alle informatie terug om goed te 
kunnen starten op 1 september.  
 

N I E U W S B R I E F  1  

 
 

A U G U S T U S  2 0 2 2  

Een nieuw schooljaar, een nieuwe nieuwsbrief!  
 
Hopelijk hebben jullie genoten van een zalige vakantie, de 
zon was in elk geval van de partij!  
 
Met deze nieuwsbrief informeren we jullie graag bij de 
opstart van het schooljaar 2022-2023.  
 
 

                          
Beste ouders, lieve leerlingen, 
Graag stellen we ons even voor als het nieuwe directeurs 
duo! 
Sinds februari 2022 is Sofie Boon reeds aan de slag als 
directeur van het tweede leerjaar tem het zesde leerjaar. Ik 
sta nu aan haar zijde en ben de nieuwe directeur van de 
kleuterschool en het eerste leerjaar. 
We hopen op een vlotte en fijne samenwerking met jullie 
en zullen alles in het werk stellen om jullie kinderen zo 
optimaal mogelijk te laten groeien hier op school, zowel op 
cognitief als op persoonlijk vlak. 
Een fijn schooljaar gewenst en tot binnenkort! 
Sofie Boon en Anneke Rombouts 
 
 
 

Wat kan je terugvinden in deze nieuwsbrief?  
 
- Info start schooljaar  
- Open klasdag KS-L1 op 30 augustus 
- Infomomenten september L2-L6 
- Data uniformwinkel en tweedehands-

uniformverkoop 
- Schooltoeslag  
- Verkeerssituatie-veiligheid 
- Uilenspel 
- Parentcom 
- Belangrijke data – wijziging  

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   
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Info start schooljaar  
 
 
Op donderdag 1 september verwachten we onze leerlingen op school. We verwelkomen iedereen met een grote 
glimlach na een deugddoende vakantie.  
 
De school start om 08.27 uur en eindigt om 15.20 uur.  
 
De leerlingen van de lagere school worden ’s morgens aan de gele lijn afgezet en gaan vervolgens naar hun 
klasrijen op de speelplaats. 
 
De kleuters mogen op donderdag 1 september en vrijdag 2 september uitzonderlijk afgezet worden vanaf 8.15u in 
hun klasjes. Indien u uw kleuter vroeger wilt afzetten, brengt u uw kleuter naar de voorbewaking in de foyer aan de 
Begijnenstraat. 
Vanaf maandag 5 september worden de kleuters afgezet aan de poort van de Begijnenstraat. 
Vermits er geen beperkingen meer zijn ivm Covid, heeft het schoolteam beslist om de afhaal van de kleuters 
opnieuw dagelijks in de klassen te organiseren. 
 
 
 

 
Vergeet onze avonturen niet te volgen op Instagram of 

Facebook.  

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen 
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Dagverloop basisschool  
 
 

  
Kleuterschool  

 
Lagere school  

7.45u - 8.00u  
 

Start (betaalde) voorbewaking - inkom 
Begijnenstraat.  

Start (betaalde) voorbewaking - inkom 
Bervoetstraat.  

8.00u - 8.27u  Opening school - inkom Begijnenstraat 
 
Instap en 1e kleuterklas verzamelen in de 
foyer en kleine speelplaats.  
De 2e en 3e kleuterklas verzamelen op de stille 
speelplaats.  
 
Inkom sluit om 8.30u.  
Wie later aankomt, maakt gebruik van de 
inkom in de Bervoetstraat.  
 

Opening school - inkom Bervoetstraat 
 
Alle leerlingen verzamelen op de grote 
speelplaats beneden.  
 
 
 
Inkom sluit omstreeks 8.30 uur. Wie later 
aankomt, belt u aan.  

8.27u  Start lessen  Start lessen 

10.10u   Speeltijd  

10.35u  Speeltijd  

12.05u  Middagpauze: Leerlingen die naar huis gaan, 
worden opgehaald in de Bervoetstraat.  
 

Middagpauze: Leerlingen die naar huis 
gaan, worden opgehaald in de 
Bervoetstraat.  
 

13.30u  Start lessen Start lessen 

15.20u  Einde schooldag  
 
U komt binnen via de Begijnenstraat en mag 
uw kleuter gaan halen in de klas.  Om 15u30 
verzamelen de niet afgehaalde kleuters op de 
grote speelplaats.  
   
Begeleiders van de IBO halen de leerlingen op 
om 15.10u.  
 

Einde schooldag  
 
Leerlingen lagere school verzamelen op de 
speelplaats. U komt binnen via 
Bervoetstraat en haalt uw kind op.    
Leerlingen voor de nabewaking blijven 
wachten op de speelplaats in hun rij. 
Begeleiders van de IBO verzamelen de 
leerlingen op de grote speelplaats.  
 

15.40u - 
16.55u  

Nabewaking: alle leerlingen dienen opgehaald 
te worden via de Bervoetstraat.  

Nabewaking: alle leerlingen dienen 
opgehaald te worden via de Bervoetstraat. 
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Algemene afspraken bij het afhaalmoment lagere school 
 
 ▪ 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 vraagt u een oudercontact aan.  
▪ Kinderen uit de derde graad 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.  
 
 
Voor- en naschoolse opvang:  
 
 
De voorschoolse opvang start omstreeks 07.45 uur. Kleuters gebruiken de ingang Begijnenstraat en leerlingen 
lagere school de ingang Bervoetstraat.  
 
Alle leerlingen van de naschoolse opvang worden opgehaald via ingang Bervoetstraat. Aanmelden aan de gele lijn, 
een collega zal de naam van uw kind(eren) afroepen.  
 
Secretariaat 
 
 
Ons secretariaat is geopend vanaf 8.00u tot en met 16.45u en op woensdag van 8.00u tot 12.30u. Doorheen de 
dag kan u met uw vragen telefonisch (03/233 93 20) of liever 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 de klasleerkracht en het secretariaat te verwittigen via mail: 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 
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Zieke leerlingen 
 
  
 
Gelieve bij twijfel meteen de huisarts te contacteren en zieke kinderen thuis te houden. We rekenen op de 
verantwoordelijkheid van iedereen om het zo veilig te houden voor de andere leerlingen en de leerkrachten. Bedankt 
voor de opvolging. Indien uw kind ziek is, mag het niet naar school komen. 
 
 
 
Open klasdag dinsdag 30 augustus voor KS, L1 en nieuwe leerlingen  
 
 
Het kijkmoment wordt opgedeeld in twee tijdsblokken en dit om de drukte wat te spreiden. 
 
Eén kijkmoment van 14.00u t.e.m. 14.45u en één kijkmoment van 15.00u tem 15.45u. 
 
Indien de achternaam van uw kleuter begint met een letter in het alfabet tussen de A en de M, dan wordt u samen 
met uw kleuter verwacht om 14.00u en eindigt jullie kijkmoment om 14.45u. 
 
Indien de achternaam van uw kleuter begint met een letter in het alfabet tussen de N en de Z, dan wordt u samen 
met uw kleuter verwacht om 15.00u en eindigt jullie kijkmoment om 15.45u. 
 
Om extra drukte te vermijden, zijn er slechts 2 personen die de leerling tijdens het kijkmoment mogen begeleiden. 
U krijgt die dag ook al extra info over het nieuwe  schooljaar . De infoavond  KS-L1 vervalt. Materiaal dat u al 
aankocht van de benodigdhedenlijst (schoolapp) , graag al meebrengen. 
 
 

Infoavond L2-L6 op 6 september 
 
 
De eerste algemene infoavond voor L2 tem L6 zal plaatsvinden op 6 september 2022 om 19u30. U komt binnen 
langs de blauwe poort Bervoetstraat.  U wordt ontvangen vanaf 19u15 in de klas van uw zoon of dochter.  Tijdens 
dit infomoment wordt er belangrijke informatie gegeven over de werking binnen de school en de klas.  Wij vinden 
het zeer fijn als jullie allen aanwezig zijn.   
 
Tijdens dit moment zal de meerdaagse uitstap van het zesde leerjaar worden toegelicht.   
 
 
Data uniformwinkel en tweedehandsuniformverkoop 
 
 
De uniformwinkel is geopend op: 
Maandag 29 augustus van 09u00 tot 17u00 
Woensdag 31 augustus van 09u00 tot 17u00 
Donderdag 1 september van 12u30 tot 17:00 
 
De uniformwinkel vindt u terug via onze hoofdingang in de Maarschalk Gérardstraat 18.  
 
Als u precies weet wat u nodig hebt en uw zoon/dochter de kledij niet moet passen, kan u alles ook online bestellen. 
Dit kan via bijgevoegd bestelformulier of online via de link die u kan vinden op de website: Uniform - Sint-Ludgardis 
(stludgardis.be)  
Deze pakketjes worden via de kinderen meegegeven naar huis.   
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Tijdens het schooljaar is de winkel elke maandag geopend tussen 15u en 17u.  
 
De tweedehandsverkoop van uniformkledij vindt plaats op dinsdag 30 augustus van 14u tot 16u en is bereikbaar 
via de inkom van de Begijnenstraat. U kan enkel met cash geld uw aankopen betalen.  
 
 
 
Update verkeerssituatie- veiligheid 
 
 
Om crowding te vermijden in de nabije omgeving van de schoolgebouwen blijven we de inkom van de 
Begijnenstraat en de Bervoetstraat behouden. Ouders van de kleuterschool verwachten we via de Begijnenstraat 
om hun kind daar af te zetten en terug op te halen. De blauwe poort van de Bervoetstraat blijft de vaste plaats voor 
onze ouders met kinderen uit de lagere school. Het effect van onze schoolstraat blijft een veilige en gezellige 
omgeving garanderen. Buiten de uren van de schoolstraat bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur.  
 
De Begijnenstraat is één van de 20 woonerfstraten uit het stadskwartier Sint-Andries. Voetgangers mogen met 
hun kinderen op straat wandelen. Voor de veiligheid van onze ouders en leerlingen vragen we om uw wagen te 
parkeren in de omliggende straten van de Begijnenstraat. Zo vermijden we de drukte en parkeeroverlast doordat 
voertuigen zich dubbel parkeren. De parkeerstrook dicht bij de inkom is voorbehouden aan de dienstvoertuigen 
van de politie. Het eerste deel van de Begijnenstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Rochusstraat is 
éénrichtingsverkeer voor fietsers. U mag hier enkel fietsen in de richting van de Kronenburgstraat en de 
Kasteelpleinstraat. 
 
Schooltoeslag schooljaar 2022-2023 
 
 
Kinderen die kleuteronderwijs of lager onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de 
voorwaarden voldoen. Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als 
het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. We betalen de schooltoeslag tussen september en december. 
Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.  
 

Ü Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op www.schooltoeslagen.be  
Ü Heb je nog vragen? Neem contact op via info@groeipakket.be 

  
Uilenspel   
 
 
Sinds vorig schooljaar is er een samenwerking op poten gezet met organisatie Uilenspel. Vanuit de vaststelling dat 
maatschappelijk kwetsbare kinderen heel vaak schoolse achterstand oplopen en dat er al te vaak een kloof gaapt 
tussen de schoolcultuur en de thuiscultuur, wil Uilenspel deze kinderen en hun ouders extra ondersteuning 
aanbieden. Ze ondersteunen deze gezinnen specifiek bij de schoolse context, door kinderen en ouders op een 
speelse manier de noodzakelijke (schoolse) vaardigheden aan te leren. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn 
dat in vele gevallen een kleine extra begeleiding en een extra duwtje in de rug een verschil kan maken. Ook in de 
klas is dit op termijn merkbaar (motivatie van het kind, beter begrip, minder faalangst). 
  
De kinderen waarmee Uilenspel werkt zijn niet minder begaafd, maar ondervinden in vele gevallen moeilijkheden 
om de structuur, gewoontes, methodes en verwachtingen van de scholen te begrijpen. Ze richten zich op kinderen 
van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. De selectie van de kinderen/gezinnen gebeurt in 
samenspraak met de school, aangezien die het kind/gezin het beste kent. De uiteindelijke keuze tot deelname ligt 
volledig bij de kinderen en hun ouders. Zonder toestemming van de ouders gaat de begeleiding niet van start. 
 
Meer info via: www.uilenspel.be 
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Parentcom 
 
 
Op school gebeurt al onze communicatie via parentcom.  Volg zeker de nieuwe klas vanaf eind augustus zodat u 
geen belangrijke info mist over het nieuwe schooljaar. Indien u een vraag heeft, kan u steeds even contact 
opnemen met het secretariaat.  
 
Hoe meld ik me aan op de ParentCom app?   
  

1. Aanmelden via mail  op tablet – computer - smartphone 
               

• Open de e-mail van Sint-Ludgardis met titel ‘activeer uw account’ (kan ook in spam zitten) Tik op de 
bovenste link in de mail.   

• Vul uw e-mailadres in en kies een wachtwoord.  
• Herhaal het wachtwoord.   
 
LET OP!  
De link die u krijgt toegestuurd is 72 uur geldig. Wanneer u niet binnen de 72 uur een wachtwoord hebt 
gekozen vervalt deze link. Op 10 januari sturen wij opnieuw een link naar iedereen die niet binnen de 72uur 
heeft kunnen aanmelden.   

  
2. De app Installeren op je GSM  

               
• Ga op je gsm naar de App store / playstore  

•  Download de app -> ’basisschool app’ of ’parentcom’  
  

3. App instellen  
               

• Open de app op je gsm  
• Ga verder   
• Kies voor ‘zoeken’ 
• Typ de naam van de school 

Of 
• Kies om QR-code te 

scannen.  
• Scan de QR-code 

  
 
 

• Nu wordt u automatisch doorgestuurd naar de app.   
• Om gelinkt te zijn aan de klas(sen) van uw kind(eren), meldt u zich aan via ‘klasblog’ met uw e-mailadres 

en zelfgekozen wachtwoord.   
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Belangrijke data schooljaar 2022-2023 
 
 
augustus 202 

§ 30/08/2021    kennismakingsmoment KS en L1 
 
september 2022 

§ 06/09/2022                                 infomoment L2-L6 
§ 08/09/2022 – 09/09/2022                        kamperen L6 
§ 18/09/2022    kennismaking 1ste communie (10u-13u) 
§ 19/09/2022– 20/09/2022               schoolfotograaf  
§ 27/09/2022 – 30/09/2022                         zeeklassen L3 
 
oktober 2021 

§ 05/10/2022 - 07/10/2022   sprookjesklassen L2 
§ 17/10/2022    pedagogische studiedag – geen school 
§ 28/10/2022         rapport 1 
 

november 2021 

§ 31/10/2022 – 06/11/2022  herfstvakantie  
§ 10/11/2022    facultatieve verlofdag – geen school  
§ 11/11/2022    Wapenstilstand – geen school 
§ 17/11/2022                 oudercontact basisschool 16.00 uur – 20.00 uur 
§ 22/11/2022    oudercontact basisschool 16.00 uur – 18.00 uur  

              
december 2022 

§ 14/12/2022    facultatieve verlofdag  
§ 16/12/2022    Warme afsluiter 
§ 23/12/2022                rapport 2 
§ 26/12/2022 – 08/01/2023               kerstvakantie 
 

januari 2023 

§ 25/01/2023    pedagogische studiedag – geen school 
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februari 2023 

§ 07/02/2023                                              oudercontact L6 14.00 uur – 20.00 uur  
§ 17/02/2023    rapport 3 
§ 20/02/2023 – 26/02/2023  krokusvakantie   

 
 
maart 2023 

§ 21/03/2023    oudercontact KS en LS tot L5 16.00 uur – 20.00 uur 
 
april 2023 

§ 28/04/2023    rapport 4 
§ 03/04/2023 – 16/04/2023  paasvakantie 
§ 21/04/2023    pedagogische studiedag – geen school 

 
 
mei 2023 

§ 01/05/2023    Dag van de arbeid – Geen school 
§ 02/05/2023 – 05/05/2023                        bosklassen L5 
§ 13/05/2023    schoolfeest  
§ 17/05/2023    facultatieve verlofdag – geen school 
§ 18/05/2023 – 21/05/2023                          Hemelvaartweekend 
§ 29/05/2023    Pinkstermaandag – Geen school 
 

juni 2023 

§ 04/06/2023     1ste communie 
§ 15/06/2023 – 16/06/2023                          bosklassen K3 
§ 30/06/2023                                                rapport 5 

 
 

 


