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VZW OZCS Zuid-Antwerpen 

Gesubsidieerde vrije basisschool 
Sint – Montfort 

Hoge Akker 16 

2550 Kontich 
Tel.: 03/457.10.15 

e-mail: directie@sint–montfort.be 

 

 

 

Kontich, 29.09.2022 
 
Beste ouders, 

 

De blaadjes met woorden uit onze bo( (        )mvolle visieboom zullen je dit jaar doorheen 

de groene brief leiden. 

 

 
 

Met heel veel enthousiasme is iedereen aan het nieuwe schooljaar begonnen. Leerkrachten 

zaten bo(o)mvol ideeën en leerden hun nieuwe klas kennen. De klasgroep mocht 

kennismaken met de enthousiaste leerkracht die er voor zorgde dat iedereen zich al snel 

thuis voelde in de klas en er zijn/haar plaatsje kende. Leerlingen waren enthousiast om 

iedereen terug te zien en nieuwelingen hartelijk te verwelkomen. Heel wat activiteiten zoals 

infoavonden, vragenmomentjes, sportactiviteiten, lessen, huiswerk, … kregen weer hun 

plaats binnen het leven van elke dag. Ja, ja we zijn weer enthousiast van start gegaan! 

 

 
 

De maand oktober is de maand waarbij verkeersveiligheid hoog  

in ons vaandel staat. Buiten begint het immers al flink donker te  

worden. Het is dus tijd om de fluovestjes boven te halen en deze 

steeds te dragen van en naar school.  

Wij zien jullie kinderen graag en willen dus ook dat ze goed gezien  

worden in het verkeer. Vanaf 1 oktober tot de krokusvakantie  

wordt het fluovestje verplicht gedragen voor alle verplaatsingen  

van en naar school en bij uitstappen. 

 
Naast de fluo willen we  je er aan herinneren dat de Montfortstraat op schooldagen wordt 

afgesloten voor het autoverkeer tussen 8u en 8u30 en tussen 15u15 en 15u45.  

Op woensdag is dat van 11u55 tot 12u25. De octopusslagboom beperkt dan de toegang 

aan het kruispunt met de Kapelstraat. Aan het kruispunt met het Wierookstuk is er een 

wegversmalling voorzien.  

Parkeren kan vlakbij op het Phil Bosmansplein of in de Kapelstraat. Het laatste stukje leg je 

dan te voet af. Hierdoor is de schoolomgeving heel wat veiliger en aangenamer. Toch willen 

we je er uitdrukkelijk op wijzen dat de verkeersregels niet vervallen op het moment dat de 

slagboom naar beneden gelaten werd. 

VEILIG 

 

 

ENTHOUSIASME 
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                                   Het is veiliger als rijen samen kunnen stappen tot aan de over-                       

                                   steekplaats om daar veilig over te steken. Geef als (groot-)ouder  

                                   daarom steeds voorrang aan een rij met kinderen zodat ook de  

                                   begeleidende leerkracht voldoende overzicht kan bewaren. 

 

 
 
Wij willen er ook nog even op wijzen dat de bel om 8.25 u.  

onherroepelijk klingelt. De kinderen moeten dan op school zijn! 

De poort aan de Lindaweg wordt nadien gesloten omdat we het niet  

veilig vinden dat kinderen na het belsignaal gewoon op de speel- 

plaats gedropt worden. Zij vinden hun klasvriendjes en de juf niet  

terug met heel wat traantjes tot gevolg. Op tijd komen vinden we  

een belangrijke attitude.  

Kom je toch laattijdig aan wegens uitzonderlijke omstandigheden  

bel dan even aan in de Hoge Akker 16. 

 

 
 

                           Bij de kleuterschool en 1-2-3 was het vroeger de gewoonte om als  

                          (groot-)ouder de schoolpoort binnen te stappen bij regenweer en onder  

                          het afdak te wachten op het belsignaal. We weten dat in de regen 

                          wachten niet zo leuk is maar omwille van de veiligheid zouden we willen  

                          vragen om in de toekomst steeds buiten de poorten te wachten. 

                          Wij maken onze rijen nu onder het afdak waardoor er geen overzicht  

                          meer is wanneer daar ook nog (groot-)ouders tussen staan. De veiligheid  

                          van de kinderen is voor ons prioritair. Daarom is het belangrijk dat we  

                          het overzicht over de kinderen kunnen bewaren en de kinderen met de  

                          juiste persoon mee naar huis kunnen geven. 

                          Vertrek bij regenweer niet te vroeg thuis zodat je zeker niet te lang in de  

                          regen moet staan en voorzie je eventueel van een paraplu. Vertel je het 

ook verder aan diegene die misschien je kinderen ophaalt van school? 

 

 

 
 

Dit schooljaar geen grootouderfeest zoals voorheen in de kleuter- 

school! Nee, de traantjes moeten hier zeker niet om vloeien, we  

pakken het gewoon eens op een andere manier aan. 

Op woe. 26 oktober zijn de grootouders van de eerste kleuterklas      s 

welkom op school.  

Later op het jaar, woe. 26 april 2023,  verwelkomen de kleuters van de tweede kleuterklas 

hun mama ’s op school en op vrijdag 17 maart verwelkomen de kleuters van de derde 

kleuterklas hun papa ’s op school. 

Wat er op het programma staat? 

PLEZIER 
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Dat willen we nog niet verklappen! Maar dat de juffen al bo(o)mvol ideeën zitten en dat het 

plezierig zal zijn dat staat vast! Noteer de datum die voor jou bestemd is alvast in je 

agenda. 

 

                           Op zaterdag 19 november om 20.00 uur nodigt onze ouderraad alle  

                           kwissers uit op de algemene Monnekesquiz van de Sint-Montfortschool.  

                           Kom mee genieten van een gezellige avond en ondersteun hiermee  

                           tegelijk de school! 

                           Inschrijven kan door een mailtje met jullie ploegnaam  

                           naar monnekesquiz@gmail.com te sturen. Het inschrijvingsgeld  

                           bedraagt 30 euro en een team bestaat uit maximaal 6 personen. 

                           De kwis gaat door in zaal Pronkenborg, Pronkenbergstraat 1/A, 2550  

                           Kontich. 

 

 

 
 
Zoals iedereen wellicht ook vernomen heeft via de pers staat het 

zwemmen voorlopig ‘on hold’. Eerst moet de milieuvergunning in 

orde gebracht worden door de  gemeente vooraleer we terug het                                                      

zwembad in mogen duiken. Door de gemeente Kontich werden ook nog andere opties in  

andere zwembaden bekeken en ons aangeboden. Voor de school 

kwamen deze te duur uit, bleek het een te grote tijdsinvestering te zijn  

en de baden die beschikbaar waren, kwamen niet altijd overeen met de leeftijdsgroepen 

die gingen zwemmen. Hopelijk kunnen we in januari terug het water in! 

                         

 

                           Vrijdag 21 oktober komt het eerste rapport, een belangrijk  

                          communicatiekanaal, er aan voor de leerlingen van  

                          de lagere school. Vermits we met een nieuw rapportprogramma aan de  

                          slag gaan, hopen we dat alles vlot gaat verlopen. 

                          De smileys zijn van het rapport verdwenen maar in de plaats er van  

                          delen we graag pluimen uit. 

                          Nadien volgen er ook oudercontacten. De leerkrachten zullen je  

                          binnenkort hierover verder informeren. 

 

 
 
De tijden waarin we nu leven zijn voor niemand evident. 

Bovendien weten we ook nog niet helemaal waar we voor komen 

te staan.  

Het kan zijn dat betalen van de schoolrekening moeilijk is 

of wordt. Mocht dit zo zijn, kan je contact opnemen met  

de directie. We verzekeren een discrete behandeling van je  

vraag.  

COMMUNICEREN 

VERTROUWEN 

 

 

 

 

mailto:monnekesquiz@gmail.com
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Uit de startviering verzorgd door het zesde leerjaar geven we nog graag onderstaande 

tekst mee: 
 

Een oude wijze man zat in zijn tuin tegen een appelboom te 
slapen of te denken en toen kwam daar een klein meisje 

voorbij. 
 
Het meisje zag die man, ging naar hem toe en vroeg: 

“Opa, wat is het voornaamst bij een boom?” 
 

De oude man dacht heel diep na en zei: 
“Dat weet ik niet, wat denk jij?” 
 

“Nou,” zei het meisje, “ik denk .. de stam want anders viel u om.” 
De man lachte en zei: “Dat heb je aardig bedacht, maar toch  

heb je niet helemaal gelijk, want die boom staat er niet voor mij alleen.” 
 
En terwijl hij dat zei vielen er twee appels naar beneden. 

Hij raapte ze op en gaf er één aan het meisje. 
Zelf pakte hij de andere en zei: “ Smakelijk eten!” 

“Oh ja, natuurlijk!” zei toen het meisje, “de appels zijn het voornaamste, dat was ik 
vergeten!” 
 

Toen begon het heel hard te regenen. Het meisje lachte en zei: “Nu zitten we midden in de 
regenen toch blijven we droog! Oh ja, nu weet ik het: bij een boom zijn de takken en de 

bladeren het voornaamste!” 
 
Nu ik weer, zei de oude man. 

“Wat zou er gebeuren als het nu eens heel lang niet meer zou regenen? En met een stok 
stak hij diep in de grond, zodat je de wortels van de boom kon zien. 

“Oh ja”, zei het meisje, “dat was ik vergeten: van de wortels krijgt een boom te eten en te 
drinken.” 
 

“Kijk” zei de oude man en daarom weet ik nog steeds niet wat het voornaamste is van een 
boom. Ik denk dat niets het voornaamste is want het gaat om de HELE boom. 

Net als bij de mensen die kunnen elkaar ook niet missen! 
 
 

Oktober 2022 
Za 01    

Zo 02 

 

9.30 u. – 

12.30 u.  

Trefbaltornooi 

Ma 03 

 
 Fluohesje dragen is vanaf nu verplicht! 

 

 L6: Medisch onderzoek op school. 

Di 04 

 

13.30 u. 

15.30 u. 

Werelddierendag 

WAARDERING 
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 L5J: Dieren in de klas 

Wo 05 

 

 Dag van de leerkracht 

Do 06 

 

 L4: Medisch onderzoek op school. 

Vr 07 

 

13.30 u. L1: Schoolspel i.s.m. (groot-)ouders 

Za 08 

 

 L3-4-5-6: Scholenveldrit 

Zo 09 

 

 Start van de week van het bos 

Ma 10 

 

VM L5 + L6: Fietscontrole 

 

20.00 u. Schoolraad 1 

Di 11 

 

8.30 u. – 

16.25 u. 

L6: MAS + Red Star Line 

Wo 12 

 

 L1T: Medisch onderzoek op school. 

Do 13  

 

  

Vr 14 

 

 KS: Maandpuntje door K3 

      Samen en vertrouwen 

 

8.30 u. – 

15.30 u. 

L1: Uitstap naar het heemkundig museum + park van  

      Lint 

Za 15  

 

  

Zo 16  

 

  

Ma 17 

 

 L5: Naar het Uilenbos 

Di 18 

 

 LS: Maandpuntje door L6 

      Plezier 

Wo 19  

 

  

Do 20 

 

8.30 u. – 

10.00 u. 

L5: Zwerfvuilactie 

Vr 21 

   

Dag Van de jeugdbeweging 

 

NM KS + LS: Verkeer: Fluo 

 

 Rapport 1 

Za 22  

 

  

Zo 23  

 

  

Ma 24 

 

20.00 u. Ouderraad 2 

 

 L2I, L3, L4, L5: Oudercontact 

Di 25 

 

 L1, L2I, L3, L4, L5: Oudercontact 

Wo 26 

 

8.30 u. – 

12.05 u. 

K1: Grootouderdag 
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8.30u. – 

12.00 u. 

L5: Halloweendag met (groot-)ouders 

 

 L4: Oudercontact 

Do 27 

 

 L2K, L6: Oudercontact 

Vr 28 

 

 L4-5-6: Kinderparlement 1 

Za 29  

 

  

Zo 30  

 

  

Ma 31 

 

 Start herfstvakantie 

 

 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

Kristel Neutjens 

Directeur 
www.sint-montfort.be        

 

http://www.sint-montfort.be/

