NIEUWSBRIEF 2

Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je
mailbox
via
ons
oudercommunicatieplatform
Parentcom.

OKTOBER 2022

Beste ouders,
ENGAGEMENT

De eerste twee maanden van het schooljaar zijn weer
voorbijgevlogen.

GEBORGENHEID
OPEN BLIK

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de
komende activiteiten tussen de herfst – en de
kerstvakantie. We noteren reeds een eerste save the
date voor het schoolfeest

UITDAGING
VERBONDENHEID

OP SCHOOL

2

Van maandag 31 oktober tem zondag 6 november is
het herfstvakantie. De school start terug op maandag 7
november 2022. In die week is er op 10 november een
facultatieve verlofdag en op 11 november is er een
verlofdag “Wapenstilstand”.

Vergeet onze avonturen niet te volgen
op Instagram of Facebook.

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen

3

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:
In november worden er uniformcontroles 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
•

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
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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, voorzien
van donkere haarrekkers, vlechtjes, speldjes, diadeems of strikjes.
Feestuniform (Verplicht!)
•
•
•

Hemd of blouse met lange mouwen
Effen marineblauwe lange broek of overgooier/rok
Marineblauwe effen das

Fluo-actie

Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden omdat een automobilist ze
in het donker niet tijdig opmerkt. Kinderen zijn daarenboven kleiner van gestalte,
worden minder snel gezien en lopen dus nog meer risico. Een kind in donkere
kledij valt in het donker op tot op een afstand van 30m. Met een fluohesje aan
verlengt deze afstand tot 130m. Door het dragen van een fluohesje valt de drager
dus 100m eerder op in het verkeer. Na de herfstvakantie is het dan ook verplicht
een fluohesje te dragen voor alle kinderen van onze basisschool. Graag doen wij
ook een warme oproep om de kinderen een helm op te zetten als ze met de fiets
of step naar school komen. Indien het een school gebonden activiteit is het
verplicht.

Tekenfund
We hopen in 2023 van start te kunnen gaan met het aanleggen van onze eco-speelplaats. Dit is een heel fijn
gegeven voor alle leerlingen. Toch staat daar een zeer hoog kostenplaatje tegenover. De opbrengst van het
schoolfeest 2022 gaan we hier integraal voor gebruiken. Ook de opbrengst van het schoolfeest 2023 zal
volledig hieraan besteed worden. De ouderraad van onze school gaat ook een zeer groot bedrag sponsoren
en de Raad van Bestuur zal hier ook mee een grote duit in het zakje doen. Maar we komen nog budget te kort
en vandaar dat we starten met Tekenfund vanaf maandag 21 november 2022. Tekenfund is een inzamelactie
waar alle kinderen een tekening maken en alle ouders, familieleden en vrienden van die tekening artikelen
(koffietassen, placemats, wenskaarten, brooddozen, …) kunnen aankopen op de webwinkel van het kind.
Verdere info over hoe je kan bestellen en hoe de webwinkels werken krijgt u als we met de actie starten. We
hopen op een mega-verkoop om zo het resterende bedrag van de eco-speelplaats te kunnen bekostigen.
Helpen jullie mee ?
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Gevelwerken
De gevelwerken aan de G-bouw schieten goed op. Alle verdiepingen zijn momenteel al uitgerust met nieuwe
ramen. De gevel wordt in de komende weken nog voorzien van een mooie crepi gevelbekleding.

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, of tijdens het oudercontact van november want de
verloren voorwerpen worden opgeruimd vanaf 25 november.

Info oudercontacten november
Via de klasleerkracht krijgt u via Parentcom een uitnodiging om in te schrijven voor het oudercontact van
november. Dit oudercontact vindt live plaats op onze school op donderdag 17 november van 16.00u tot
20.00u en op dinsdag 22 november van 16.00u 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.
Op de avond van de oudercontacten zal de ouderraad jullie een drankje aanbieden om even na te praten.
De plannen voor onze speelplaats kan u dan ook mee vorm geven !

Privacyverklaring
De privacyverklaring van onze school vindt u terug via deze link of op onze website https://stludgardis.be.

Schoolreglement
Via het knopje schoolinformatie op onze schoolapp kan u het schoolreglement terugvinden. U kan het daar
ook ondertekenen door op de grijze balk te duwen en de gevraagde gegevens in te vullen. Als u dat nog niet
hebt gedaan, hebt u de mogelijkheid nog. Het schoolreglement kan u ook raadplegen 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!
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Soep en fruit op school
Bikke bikke bik hap hap hap eerst de soep en dan...
Al een hele maand mochten we elke middag een lekker tasje verse groentesoep aanbieden aan jullie kind.
Van de leeuwenklas tot in het zesde leerjaar zien we steeds gelukkige gezichten als we de tassen vullen.
Tientallen kinderen vragen elke dag heel nieuwsgierig 'welke soep is het vandaag'.
Tientallen soorten fruit en groenten passeerden al in de maagjes.
Tientallen zullen er nog volgen ! Met veel plezier !

Verslag van een leuke uitstap: K3 naar de dierentuin
K3 bracht een bezoekje aan de dierentuin! Dat was echt ZOO beestig leuk! !"#$%&'
Wat keken we onze ogen uit! We stapten heel wat af en bezochten bijna alle dieren van de dierentuin!!
Tijdens ons bezoekje ontdekten we een boze aap, zagen we nijlpaarden zonnen en zwemmen, krokodillen
ongeduldig wachten op hun eten, beklommen we de nieuwe uitkijktoren bij de giraffen, we klommen en
klauterden over het leeuwenparcours en we zagen echte haaien!
We laten jullie hieronder graag meegenieten met enkele foto's van deze onvergetelijke uitstap!
Beestige groetjes,
Juffen en meesters van K3
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Verslag sprookjesklassen tweede leerjaar

De sprookjesklassen waren echt supertof! De zon scheen de hele tijd!
We konden altijd buiten spelen. Een kamp bouwen, een huisje in het
zand maken, in de speleobox kruipen, .... De eerste dag moesten we
kabouters zoeken. Oppassen voor de boze wolf of was het toch een
lieve wolf? Donderdag moesten we allerlei proefjes doen om echte
heksen te worden. Die
proefjes waren leuk, maar
echt heksen zijn we toch
niet! Vrijdag, na een nacht vol
limonadefonteinen
en
kamers
vol
chips
of
snoepjes, keerden we heel moe terug. Ook wel heel vuil van het vele
ravotten!

Verslag zeeklassen derde leerjaar

Eind september vertrok het derde leerjaar op zeeklassen naar Bredene.
Ze beleefden een zeeklassen boordevol zon, zee en strand. Na een
flinke wandeling in de duinen, vonden ze de eerste dag hun weg naar
hun kamers. De volgende dag waren de leerlingen omgetoverd tot
ondeugende piraten. Ze verzamelden letters en vonden hun weg naar
een zoete schatkist. Voor ze hun kajuit opnieuw onveilig maakten,
werden imposante zandkastelen gebouwd en verloren de meesters
een potje strandvoetbal tegen enkele stoere jongens en meisjes. Na
een stevig ontbijt, maakten de leerlingen het strand opnieuw onveilig
en zochten garnalen en schelpen, en trokken de duinen in. 's Avonds in de late uurtjes volgde een hoogtepunt,
namelijk de showavond. Enkele durvers lieten het beste van zichzelf zien en kregen een oorverdovend
applaus. Met het aanbreken van de laatste dag, begon voor velen een
quasi-onmogelijke opdracht:
de koffers inpakken. Gelukkig
waren we, al dan niet met een
spurt, op tijd gearriveerd aan
het station en vlogen de stoere
zeebonken in de armen van
papa en mama. Om het kort
samen
te
vatten:
een
geslaagde zeeklassen van formaat!
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Verslag tweedaagse kamperen zesde leerjaar
De tweede week van september vertrokken onze leerlingen van L6 op
een heus avontuur! De trein bracht hen naar Turnhout en van daaruit
wandelden ze tot in de Lilse Bergen. Wat regen kon de kinderen niet
tegenhouden: er werd gezwommen en gespeeld.

Het
was een spannende nacht, want een serieuze
regenbui passeerde, maar gelukkig kon dat de
pret niet bederven. De volgende dag van deze
tweedaagse waren er toffe activiteiten zoals
muurklimmen, varen met vlotten en een
touwenparcours. Met natte kleren keerden ze
moe maar voldaan weer naar huis!

Donatie speelgoed voor de refter

Bedankt aan alle ouders die speelgoed doneerden voor onze refter!
Wie er graag speelgoed aan de school geeft, mag dit steeds afgeven op het secretariaat van de basisschool

%
$
#
"
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Voorleesweek : 19 tot 22 november 2022

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.
Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest jaarlijks het
belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
De voorleesweek is een themaweek waarin ‘Iedereen Leest’ het belang en het
plezier van voorlezen in de kijker zet. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling,
de concentratie, de creativiteit en de sociale vaardigheden bij kinderen.
Bovendien is voorlezen de beste aanzet tot een leven lang leesplezier. Daar
willen wij als school dus zeker ook aan meedoen! Volg zeker de activiteiten op parentcom van je kind.
Misschien is deze voorleesweek de ideale gelegenheid om ook thuis gezellig nog eens voor te lezen voor uw
kind(eren).

Tweedehandsuniform

Begin december houden we weer een tweedehandsuniformverkoop ! Hier wordt uniformkledij die we van
ouders kregen, verkocht aan kleine prijsjes . De centjes worden integraal gebruikt voor de aanleg van onze
moestuinen heel binnenkort.
Moest u thuis nog uniformkledij hebben die te klein is, mag u die altijd aan de school schenken. Wij zorgen
ervoor dat deze nog een rondje meegaan .

SAVE THE DATE – schoolfeest Rock’n roll op school

Het schoolfeest met als thema Rock’n Roll gaat door op zaterdag 13 mei 2023!
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 2022
§

31/10 – 06/11/2022

Herfstvakantie

§

10/11

Facultatieve verlofdag – geen school

§

11/11

Wapenstilstand – geen school

§
§

November 2022
17/11/2022

Uniformcontrole
Oudercontact

§

22/11/2022

Oudercontact

december 2022
§
§

06/12/2022
13/12/2022

Sinterklaas
Tweedehandsuniformverkoop 15.30 u

§
§

14/12/2022
16/12/2022

Facultatieve verlofdag - geen school
Warme afsluit

§
§

21/12/2022
23/12/2022

Kerstviering
Rapport 2

§

24/12/2022– 08/01/2023

Kerstvakantie
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