
 

 
 

Onze nieuwsbrief krijg je om de twee maanden in je 
mailbox via parentcom.   
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Beste ouder  
 
 
De krokusvakantie staat voor de deur en we blikken met 
deze nieuwsbrief terug op heel wat leuke activiteiten en 
we blikken vooruit op een volgende periode.   
 
 
Fijne vakantie lieve leerlingen, we starten terug op 
maandag 27 februari!  
 
 
 
 
Vergeet onze avonturen niet te volgen 

op Instagram of Facebook.  

https://www.facebook.com/Sintludgardisantwerpen 

• Oudercontacten maart 
• Urania op bezoek in K3 
• Kleurenmonster in K1 
• Natuurspeelplaats 
• Save the date schoolfeest ‘Rock en roll op school’  
• Topics van parentcom 
• Belangrijke data 
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Oudercontacten - februari en maart         
 
Op dinsdag 21 maart staan er oudercontacten gepland op onze school van 16 u tot 20 u. 
 
De ouders van het 6de leerjaar hebben reeds een oudercontact gehad om de studiekeuze en de 
BASO-fiche te bespreken. 
 
Vanaf woensdag 1 maart 8u tot en met woensdag 15 maart , kan u inschrijven voor het 
oudercontact van de instappers tem L5 via de tegel planner in onze schoolapp. 

 
Dit is een vrijblijvend oudercontact . Dat wil zeggen dat u kan inschrijven als u met de leerkracht 
iets wil bespreken. 
U zal een aparte uitnodiging van de leerkracht ontvangen indien de leerkracht graag iets met u wilt 
bespreken.  
 
 
De Urania-mobiel nam de derde kleuterklassers mee voor een bezoekje aan de ruimte.  
 
Koen van sterrenwacht Urania kwam naar onze school en was onder de indruk van de kennis van 
onze derde kleuterklassers over de ruimte!! Hij vond dat ze helemaal klaar waren voor een eerste 
expeditie.  
Door de levensechte filmpjes voelde dit aan als een echte ruimtereis! 🚀🌎🌚   
 
Satelliet, meteoriet, kraters, ruimtestation, ... en al die moeilijke namen van al die planeten!!  
Voor de derde kleuterklas heeft de ruimte geen geheimen meer ...   
 
Wanneer je nu een kijkje in onze klasjes neemt, waan je jezelf in de ruimte! Planeten, sterren, een 
raket, astronautenpakken, ... alles is voorhanden om er iedere dag een te gek ruimte-avontuur van 
te maken!  
 
Kortom een schitterend thema met een schitterend leerrijk bezoek van de Urania-mobiel! 🛰🛸💫🌙 
 



 
 
Kleurenmonster in de eerste kleuterklas 

 
In januari werkte de eerste kleuterklas rond het “Kleurenmonster” en al zijn emoties. Om de twee 
dagen stond er een andere kleur en emotie in de kijker.  
 
De kleuters knutselden een gevoelensmeter. Zo leren ze aan te geven hoe ze zich voelen. Het thema 
sluit erg aan bij hun leefwereld en de kleuters hebben echt genoten! 
 



Bezoek Kathedraal 
 
De leerlingen van het tweede leerjaar brachten een bezoek aan de kathedraal.  Zij kregen een 
rondleiding.  Zij luisterden naar boeiende verhalen die bij de verschillende schilderijen horen. 

 
 
 
Natuurspeelplaats  
 
Mede door de financiële steun van de school, ouders (oa. schoolfeest, ouderraad, tekenfund,…), 
Vlaamse overheid en stad Antwerpen, kunnen we reeds het startschot geven van het project 
“NATUURSPEELPLAATS”. 
Er zullen nog heel wat inzamelingsacties georganiseerd worden om onze droomspeelplaats 
volledig te kunnen realiseren. 

 



We hebben een voorontwerp waar we de bevraging van de ouders en de leerlingen nog zullen op 
aftoetsen. De aannemer van de werken is gekozen, de werken zijn gepland en zullen uitgevoerd 
worden tijdens de zomervakantie van 2023 ! 
In september 2023 zullen we onze leerlingen kunnen verwelkomen op een natuurspeelplaats .  
De planten, struiken, bomen, … kunnen we pas in het najaar verplanten dus daar zullen onze 
leerlingen nog een zeer actieve rol in kunnen spelen. 
 
 
Save the date – Schoolfeest Rock en Roll op school       
   

 
 Save the date!  
 
Op zaterdag 13 mei houden we ons jaarlijks schoolfeest! We maken er een topfeest van voor jong 
en oud met een hoog showgehalte, optredens en veel spelplezier.   
 
Noteer deze datum met stip in jullie agenda!  
 
 
Topics van parentcom           
 
Extra tegel foto’s toegevoegd: daar de leerkrachten te weinig foto’s konden opladen op hun klasblog, 
is er een tegel toegevoegd op Parentcom: “Foto’s”. Hier kunnen 100 foto’s per keer opgeladen 
worden.  Neem regelmatig een kijkje.  
 



Belangrijke data           
 
• 18/02/2022 – 26/02/2023   krokusvakantie   

maart 2023 

§ 15/03/2023    Optreden L5 wedstrijd ‘Just Dance’ 
§ 20/03/2023    Vergadering Ouderraad 20:00u 
§ 21/03/2023    oudercontact KS en LS tot L5 16.00 uur – 20.00 uur 

 
april 2023 

§ 03/04/2023 – 16/04/2023  paasvakantie 
§ 25/04/2023    Vergadering ouderraad 20:00u 
§ 21/04/2023    pedagogische studiedag – geen school 
§ 28/04/2023    rapport 4 

 
 

 
mei 2023 

§ 01/05/2023    Dag van de arbeid – Geen school 
§ 02/05/2023 – 05/05/2023                        bosklassen L5 
§ 13/05/2023    schoolfeest  
§ 16/05/2023    Vergadering Ouderraad 20:00u 
§ 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 
§ 27/06/2023    proclamatie K3 
§ 27/06/2023    proclamatie L6 
§ 30/06/2023                                                rapport 5 

 
 



 


