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Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen  
 
 
Wil je je kind inschrijven voor het schooljaar 2023-2024? 
Zijn er al broer(s) en zus(sen) ingeschreven in deze school? 
Dan krijg je voorrang bij de inschrijving.  

Onze school heeft 1 vestigingsplaats: 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 18/01/2023 (vanaf 9.30 uur) en 03/02/2023 (tot 17 uur). 
 

 
 
Je krijgt het resultaat eind februari 2023 via mail.  

Hieronder vindt u een overzicht terug van de tijdslijn. Deze info kan u ook raadplegen op onze website en via 
de berichtgeving van parentcom.  

 
 
Sinterklaas op school 
 
Op dinsdag 6 december kwam Sinterklaas met zijn roetpiet bij onze school op bezoek. 
Het was een feestelijke dag waarop we zijn verjaardag uitbundig vierden. 
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Speelgoedmuseum: Bezoek L3 
 
 

De trip van L3 naar het speelgoedmuseum: geslaagd. Er werd stevig gestapt 
naar het station, rustig 'getreind' en het museum werd druk bezocht. Onze 
drie klassen van het derde leerjaar dompelden zichzelf een dagje onder in de 
wereld van speelgoed. Ze maakten kennis met poppen, lego, playmobil, 
barbie, my little pony, ... En om alles af te sluiten mochten ze zelf aan de slag 
met speelgoed van weleer. Een aanrader om opnieuw te doen of eens met 
het gezin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warme afsluit 
 
Op vrijdag 16 december organiseerde de ouderraad in samenwerking met de school de “Warme afsluiter”. 
Het was een afsluiter met veel sfeer, lekkernijen, gezelligheid en verbondenheid. 
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Advent-Kerstviering 
 
Tijdens de advent kwamen we elke maandag samen om een kaars aan te steken.  In deze periode zamelden 
onze kinderen voedsel en speelgoed in voor Tele-onthaal.  Deze organisatie verdeelt het voedsel en het 
speelgoed onder de hulpbehoevende mensen die in de buurt van onze school wonen.  Het is hartverwarmend 
hoeveel kinderen iets meebrachten.  Dank je wel voor al jullie giften. We sloten deze periode af met de 
kerstviering op woensdag 21 december in de Sint-Willibrorduskerk.  
 

 
 
Opbrengst Tekenfund! 
 
De actie Tekenfund bracht 5673 euro op!!! Deze opbrengst gaat naar onze nieuwe speelplaats.  Dank je wel 
aan iedereen die onze actie steunde ❤ 
 
Opendeurdag 5 februari 2023 
 
Op zondag 5 februari 2023 houden wij onze jaarlijkse opendeurdag voor nieuwe leerlingen. Indien jullie nog 
mensen kennen die op zoek zijn naar een toffe school, mogen jullie bij deze personen zeker reclame maken 
voor onze opendeurdag. Deze zal starten om 10.00u en eindigen rond 13.00u.  
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Infoavond derde kleuterklas Positieve mindset 7 februari 2023 
 
 
Op dinsdag 7 februari 2023 is er een infoavond voor de ouders van de derde kleuterklas ivm de methodieken 
Raket en Executieve functies. De uitnodiging volgt na de kerstvakantie. Alle kleuterklassen kregen een 
“Draakje vurig” pakket onder de kerstboom. Draakje Vurig helpt kinderen te praten over emoties, leert hen 
inzichten geven en is een handig hulpmiddel om mee aan de slag te gaan bij emotieregulatie van kinderen. 

    
 
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. 
 
Ingang kleuterschool – ingang lagere school 
 
 
Gelieve de correcte ingangen te gebruiken bij het afhalen van uw kind(eren), dit om overrompeling en drukte 
te vermijden aan beide poorten.  
Ingang kleuterschool = Begijnenstraat 49, inkom lagere school = Bervoetstraat 25. 
Ook al zit jouw kleuter in een klas dicht bij de poort van de Bervoetsstraat, willen wij u toch vriendelijk vragen 
om de inkom van de Begijnenstraat te gebruiken. Geef dit aub ook door aan grootouders en andere personen 
die soms uw kleuter komen ophalen. Alvast bedankt! 
 
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.  Hierbij een 
warme oproep om alles te naamtekenen.   
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Enkele afspraken 
 
We overlopen graag nog enkele schoolafspraken: 

• Fluohesje : Tussen de herfstvakantie en krokusvakantie is het fluohesje een deel van ons uniform.  
Denken jullie er mee aan om jullie zoon of dochter een hesje aan te doen als ze naar school komen?   

• Tijdens de koude wintermaanden moeten de mutsen, sjaals, handschoenen in blauw of wit zijn en 
voorzien van naam.   

• Gelieve geen eten te geven aan de kinderen op de speelplaats bij de afhaal.   
• De verjaardag van een kind wordt uiteraard gevierd in de klas! De kinderen mogen hun klasgenootjes 

trakteren als zij dat willen. Mogen wij u vragen om de traktaties enigszins “kindvriendelijk” te houden? 
(Geen slagroomtaarten e.d.) Een lekkere koek, cake of een gezonde traktatie is altijd fijn.   

 
SLA social media  
 
 
  
SLA, bruisende school in Het kloppend hart van een inspirerende stad.   
  
Volg onze verhalen en belevenissen via instagram en facebook.   
We heten u van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data januari - februari  
 
 
januari 2023 
 

§ 17/01/2023    Schoolraad 
§ 19/01/2023    Vergadering ouderraad 20u  
§ 24/01/2023    Info-avond voor L6: in september naar het secundair 
§ 25/01/2023    Pedagogische studiedag (geen school) 

februari 2023 
 

§ 05/02/2023    Opendeurdag nieuwe leerlingen  
§ 07/02/2023    Infoavond positieve mindset 3e kleuterklas 19u30 
§ 07/02/2023    Oudercontact enkel voor L6 
§ 16/02/2023                               Rapport 3 – feestuniform 
§ 16/02/2023    Vergadering ouderraad 20u 
§ 17/02/2023        Carnaval op school              
§ 20/02/2023 – 26/02/2023  Krokusvakantie   

 
 
 


