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SN Groenstraat

In deze
nieuwsbrief:

Welkom!

• welkom

Beste ouders,

• info-avond
• zwemmen
• voorstelling team
• belangrijke data
schooljaar
• nieuwe website

Hopelijk hebben jullie heel erg genoten van de zomervakantie. We hebben deze
zomer uitstekend zomerweer gehad en gaan er met opgeladen batterijen terug
tegenaan.
Onze nieuwsbrief werd in een nieuw jasje gestoken. We zullen jullie in de loop van
het schooljaar op deze manier op de hoogte houden van hoe alles op school loopt.
De nieuwsbrief wordt steeds meegegeven met de oudsten van het gezin.
Dit jaar werken we ook rond talenten, het jaarthema is dan ook: ‘SN’s got talent.’ We
zullen dus het hele schooljaar op zoek gaan naar de talenten van onze leerlingen.

• turnuniform

We wensen iedereen een heel fijn en aangenaam schooljaar toe!
• eerste rapport

Het schoolteam
• kalender september

Algemene info-avond
INFO-MOMENTEN KLEUTERSCHOOL:
- instappers / vogeltjesklas: donderdag 6 september 2018 om 8u30
- leefgroepen / vlinderklas en uiltjesklas: donderdag 13 september 2018 om 8u30

INFO-MOMENTEN LAGERE SCHOOL:
- alle klassen: dinsdag 11 september van 16u00 tot 17u00
In alle klassen wordt er uitleg gegeven over de werking binnen het leerjaar. De uitleg
wordt twee keer gegeven, de eerste keer om 16u00 daarna ook nog om 16u30.
In de refter kan u ook terecht met vragen over de algemene werking van de school.
De directie en het zorgteam zullen jullie daar te woord staan.
Tot dan!
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Zwemmen
Dit schooljaar is er een kleine verandering in de momenten waarop iedereen gaat zwemmen. Elke week is er nog
maar één zwembeurt, maar de leerlingen zwemmen 45 minuten in plaats van 30 minuten.
In de kalender, verder in de nieuwsbrief, staat er duidelijk wanneer welke klas gaat zwemmen. Ook in het agenda
wordt er steeds opgeschreven wanneer een klas gaat zwemmen.
ZWEMMEN GROENENHOEK BERCHEM:



op dinsdagvoormiddag: 1e – 2e om de 4 weken en 3e leerjaar om de twee weken
op donderdagvoormiddag: 4e leerjaar om de 2 weken

ZWEMMEN VELDSTRAAT ANTWERPEN:


op donderdagnamiddag: 5e en 6e leerjaar om de 2 weken

Voorstelling schoolteam
Ook dit schooljaar zijn er een paar nieuwe gezichten op school. In de gang van onze school kan je de foto’s vinden
van alle leerkrachten die dit schooljaar aanwezig zullen zijn.
KLEUTERSCHOOL:




vogeltjesklas: juf Kristel
vlinderklas: juf Minne
uiltjesklas: juf Hannelore



zorgjuf: juf Anna

DIRECTIE:


Iris Smekens

SECRETARIAAT:


juf Wendy

LAGERE SCHOOL:
ZORGCOÖRDINATOR:












1A: juf Rasha en meester Kevin
1B: meester Guy en meester Jeroen
2A: juf Chris en juf Annemie
2B: juf Tina
3A: juf Evelien
3B: juf Karen
4A: juf Sofie
4B: juf Karlien
5A: juf Shauni
5B: juf Evelyn en juf Birgit
6e: juf Jolien

TURNEN:



meester Kevin
meester Jeroen



juf Veerle

ZORGTEAM







juf Saskia
juf Alexia
juf Reinhilde
juf Evelyn
juf Nikki
juf Elfi
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Belangrijke data schooljaar
Hieronder vindt u nog even het overzicht van alle belangrijke data voor dit schooljaar.
vrije dagen 1e trimester:

vrije dagen 3e trimester:



maandag 1/10: geen school



woensdag 1/5: geen school (dag v.d. Arbeid)



woensdag 10/10: geen school



donderdag 30/5: geen school (Hemelvaart)



herfstvakantie: ma 29/10 tot zo 4/11



vrijdag 31/5: geen school (brugdag)



woensdag 5/12: geen school



maandag 10/6: geen school (Pinkstermaandag)



Kerstvakantie: ma 24/12 tot zo 6/1



vrijdag 28/6: school tot 11u40

vrije dagen 2e trimester:

belangrijke data:



vrijdag 1/2: geen school



donderdag 20/12: Warm Winters Wijkfeest



krokusvakantie: ma 4/3 tot zo 10/3



vrijdag 7/6: schoolfeest



woensdag 27/3: geen school



BOSKLASSEN 3e lj: woe 24/10 tot vrij 26/10



ZEEKLASSEN 6e lj: ma 20/5 tot vrij 24/5



Paasvakantie: ma 8/4 tot zo 22/4

Website
We hebben net een nieuwe website. Hij is nog niet helemaal af, dus de komende weken gaan er nog geregeld
nieuwe dingen bij komen.
Op de website kan je heel wat praktische informatie vinden zoals kalenders, nieuwsbrieven en ook andere
brieven. Van grote activiteiten die op school gebeuren zal je ook enkele sfeerfoto’s kunnen vinden.
Ga dus al gerust een keertje kijken:

www.sngroenstraat.be

Nieuw turnuniform
Sinds dit schooljaar is er ook een nieuw turnuniform. Het nieuwe uniform wordt verkocht op school en wordt op
het factuur van december gezet.
Leerlingen die nog geen turnuniform hebben, krijgen dit op school van de turnleerkrachten. Zij gaan in de loop
van deze week rond.
Leerlingen die het oude turnuniform nog hebben, mogen dit dit schooljaar nog aandoen. Vanaf volgend
schooljaar draagt iedereen het nieuwe turnuniform.

Eerste rapport
Het eerste rapport voor de lagere school is 18 oktober 2018. Het rapport kan worden afgehaald tijdens het
oudercontact, de brief volgt nog.
Voor de kleuters is er een oudercontact voorzien op 13 november 2018.
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Kalender september
moestuin 4B

zwemmen 1B + 3B

zwemmen 4B en 6e lj

natuurwandeling OKAN

info KS - vogeltjes 8u30

picknick kleuters

zwemmen 2A + 3A
‘boer voor 1 dag’ 5B

moestuin 4A (hele dag)

zwemmen 1A + 3A
info-avond LS 16u00

film KS (3-4-5j)
sprookjeshuis 2A
Info KS - vlinders en uiltjes 8u30
zwemmen 4A en 5e lj
sprookjeshuis 2B (nm)

zwemmen 4A en 5e lj

