
Elke maand krijgt u van ons een nieuwsbrief en kalender met steeds de 

meest actuele en belangrijkste info.  

Ook via de app Questi voor ouders sturen wij regelmatig berichten. 

GOED LEZEN IS DE BOODSCHAP!!! 

Hebt u iets niet begrepen?  

GEEF EEN SEINTJE! We helpen u graag verder! 

Nieuwsbrief september 2022 

Beste ouders, lieve leerlingen, 

 

We zijn weer gestart: een nieuw schooljaar, met alles erop en eraan! 

 

INFO AVOND 

Nu donderdag hebben we belangrijke info avond waarop uw aanwezigheid écht van belang is! 

Kom bij voorkeur alleen. Kinderen blijven thuis. 

Donderdag 8 september 

18.30u tot 19.30u: Info voor groep geel en groen (juf Yentl, juf Fran, juf Wendy, juf Eliza, 

juf Lore en juf Jolien) 

19.30u tot 20.00u: algemene info door de directeur 

20.00u tot 21.00u: Info voor groep rood en blauw (juf Tine, juf Tineke, juf Sarah, juf Ann en 

juf Cindy) 

 

UNIFORM 

Uniform kan u bestellen via secretariaat.ibex@sgkod.be of via een bericht in de agenda 

van uw kind. 

 

Hebt u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om het te laten weten. 

We maken graag tijd voor u! directie.ibex@sgkod.be 

Ik wens ieder van jullie, groot en klein, alvast een fantastisch schooljaar toe!  

 

Geert  

Directeur Ibex 

mailto:directie.ibex@sgkod.be


Zwemmen 

Dit schooljaar zullen al onze klassen van de lagere school en onze oudste kleuters kunnen gaan  

zwemmen.  

Dat vinden wij super fijn. 

 Elke dinsdag (vanaf 6 september) gaat het 1ste leerjaar ( juf Cindy) zwemmen van 9u tot 9.45u. 

De oudste kleuters sluiten aan vanaf 07 februari 2023. 

 Elke donderdag (vanaf 8 september) gaat groep geel (juf Yentl en juf Fran) zwemmen van 9u tot 9.45u. 

 Elke donderdag (vanaf 8 september) gaat groep groen (juf Wendy, juf Eliza, juf Lore en juf Jolien)

zwemmen van 15.00u tot 15.45u.  

Opgelet! Deze leerlingen zijn dus een beetje later terug op school! 

 4de leerjaar op volgende data:  

  08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12, 19/01, 02/02, 16/02, 16/03, 30/03, 

  27/04, 11/05, 01/06 en 15/06 

 5de en 6de leerjaar op volgende data:  

  15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 17/11, 01/12, 15/12, 12/01, 26/01, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 

  04/05, 25/05, 08/06 en 22/06 

 

 

Meebrengen: 

een rugzak met daarin:  

* een handdoek  

* een zwembroek of zwempak. 

! Enkel aansluitende zwembroeken zijn toegelaten!   

Smakelijke Scholen 

Dankzij extra subsidies van de Stad Antwerpen  

kunnen wij uw kind dit schooljaar 4x per week 

een gezond tussendoortje aanbieden.  

Op maandag en donderdag —> verse yoghurt 

Op dinsdag en vrijdag: 1x fruit en 1 x groenten 

Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie 

wordt de yoghurt vervangen door lekkere,   

warme soep. 

U krijgt hierover meer uitleg tijdens de infoavond! 



                                                     

 

 

 

 

Je kan de school op heel eenvoudige manier steunen zonder 

dat het u iets extra kost!  

Wij sparen nog steeds voor onze speeltuin.  

Klik snel op de link voor meer info of check:  https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ibex 

TROOPER JIJ MEE? Doet u regelmatig online aankopen? 

OUDERGROEP van Ibex 

 
Doel van de ouderraad: 

 Kritische vriend van de school: zaken in vraag  

stellen, huiswerkbeleid, activiteiten die de school doet, … 

 Input van fijne ideeën wat we nog zouden kunnen doen op school. 

 Het gezicht zijn naar de andere ouders toe, waarbij de oudergroep activiteiten die de 

school organiseert, ondersteunt. 

 Zelf activiteiten organiseren om zo wat geld in het laadje te brengen. 

 Andere ouders enthousiasmeren om mee te deel te nemen aan de oudergroep. 

Activiteiten 2022-2023 
Data overleg: vanaf 20uur  

in het personeelslokaal 

zondag 16 oktober: speelgoedrommelmarkt  

vrijdag 16 december: winterfeest 

zaterdag 13 mei: lente-happening 

vrijdag 16 juni: kidsparty 

dinsdag 13 september 2022 

dinsdag 25 oktober 2022 

dinsdag 14 februari 2023 

dinsdag 25 april 2023 

Een leuke afsluiter: nog af te spreken 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ibex
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ibex
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Naschools aanbod IN DE SCHOOL 

Tijdens de naschoolse opvang proberen we elk jaar te werken met enkele partners die ons voorzien van 

een naschools aanbod. 

Dit schooljaar hebben we het volgende aanbod voor u:  

 Dans na school: 

Op donderdag zal Juf Fran dansles geven. 

15.45u – 16.15u voor leerlingen van groep rood en blauw 

16.15u – 17.15u voor leerlingen van groep geel en groen 

Meer info over inschrijving volgt.  

 Mad Science: Een lessenreeks rond wetenschap en techniek voor de  

leerlingen van de lagere school. Op woensdag om 16.00u 

(leerlingen die inschrijven betalen voor dat uur geen toezicht!) 

6 lessen: 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 

ENKEL BIJ VOLDOENDE INSCHRIJVINGEN 

Meer info over inschrijving volgt.  

 Sport na school  

Juf Maika geeft op maandag en dinsdag “sport na school”  van 16u—17u. 

 

Kinderen van de lagere school zullen dan een uur extra kunnen sporten.  

Meer info over inschrijving volgt.  

Naschools aanbod in de HERFSTVAKANTIE 

Antwerpse Sportweken organiseert in de herfstvakantie een kamp in onze school: 

van woensdag 2 november tot en met vrijdag 4 november  

Meer info vindt u binnenkort op de site van Antwerpse Sportweken  

Zodra wij hierover zelf meer info ontvangen sturen wij u een bericht in Questi voor ouders.  

 

ALLE INFO over andere vakantie initiatieven, opvang, kampen, sportverenigingen, … kan u vinden op de 

website van de school via deze link: 

https://www.basisschoolibex.be/naschoolsaanbod 

 

https://sport.antwerpen.be/sportweken?page=1&pagesize=10&sort=date
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