
NIEUWSBRIEF—JANUARI 2023 

Beste ouders, lieve leerlingen, 

Het ganse Ibex team wenst jullie een gelukkig Nieuwjaar! Dat 2023 vooral een goede gezondheid mag 

brengen, maar ook veel liefde, vreugde, vriendschap en vrede.   

Wat die gezondheid betreft zijn we in Ibex het jaar niet zo goed geëindigd en ook niet gestart. 

Juf Tine (KA) herstelt nog van een ingreep aan de knie. Zij blijft nog tot aan de krokusvakantie afwezig. 

Vanaf maandag wordt ze vervangen door juf Wafae.  

Juf Eliza zal ook even afwezig zijn wegens ziekte. Zij wordt vervangen door meester Benny.  

Verder hopen we dat alle kinderen goed genezen zijn en terug klaar zijn om erin te vliegen. Hopelijk zijn 

alle infecties, griepjes en corona toestanden nu achterwege... 

We willen toch nog even met aandrang vragen dat als uw kind ziek is, u het thuis houdt en niet naar 

school stuurt. We beseffen dat opvang vinden voor een ziek kind niet altijd evident is, maar hier op 

school andere kinderen komen ziek maken, kan ook niet de bedoeling zijn.  

Wij danken u alvast voor uw begrip! 

 

 
*** Oudercontact—dinsdag 17 januari *** 

Vergeet niet in te schrijven voor de oudercontacten via de Questi voor ouders app! 

*** Info avond secundair onderwijs—voor ouders van leerlingen in het 5de en 6de leerjaar *** 

Nu dinsdag, 10 januari, houden we om 19.00u een infosessie over de overgang naar het secundair 

onderwijs.  

U krijgt over info over de ‘nieuwe’ structuur van de eerste graad van het secundair onderwijs en 

tips die u kan meenemen bij de keuze van een school. 

Ook niet te vergeten: Scholenbeurs op donderdag 26 januari in CC Deurne van 17.00u tot 20.30u 

*** START aanmeldperiode broers en zussen en kinderen van personeel *** 

Vanaf woensdag 18 januari, 09.00u start de voorrangsperiode voor de nieuwe aanmeldingen 

voor schooljaar 2023-2024. Deze loopt tot en met vrijdag 3 februari, 17.00u 

Dit gebeurt via https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/ 

Aarzel niet ons secretariaat te contacteren als u hierbij hulp nodig hebt! 03/325.60.94 

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/

