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Beste ouders 
 
De maand september vloog voorbij! De eerste woordjes werden aangeleerd, 
de eerste toetsen werden gemaakt, de eerste klasuitjes zijn achter de rug, de 
naschoolse activiteiten gingen weer allemaal van start, ... Met andere 
woorden: het ritme zit er terug in! Afgelopen maand maakten jullie verder 
kennis met de juf of meester van jullie kind(eren) tijdens de infoavond. De 
klaswerking werd uitgelegd en vragen kregen antwoorden. We zijn blij dat we 
weer goed met elkaar gestart zijn en wensen iedereen een mooi nieuw 
schooljaar toe.  
 
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam  
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN 

 

Op 1 september zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart.  We hopen dat iedereen zich snel thuis zal 
voelen.  Heel veel plezier bij ons op school! 
 

 

Welkom Lars, Stenn en Uras in de Uiltjesklas 

Welkom Andrei-Stefan, Leon, Luca, Sarayu en Thibault in 

de Bijtjesklas 

Welkom Alba, Anastasia, Sonia-Maria, Tawan en Wout in 

de Kikkerklas 

Welkom Haron in de Berenklas 

Welkom Amuun in de Kwakkerklas 

Welkom Abdibasid in 1A 

Welkom Helena in 2B 

Welkom Thalisa in 4A 

Welkom Liana in 5A 

 

NIEUWS UIT HET TEAM : WELKOM NIEUWE LEERKRACHTEN 

 
We zijn het nieuwe schooljaar gestart met een aantal nieuwe collega’s.  We stellen hen graag even aan u voor! 

   
Juf Justine 

1/5 Vlinders-Bijtjes-Olifanten 
Zorgjuf kleuterschool 

Juf Lesley 
1/5 4A-5A-6A 

Zorgjuf 4 en 5de lj 
Media-project 4de, 5de en 6de lj 

Juf Anke 
Klasleerkracht 5B 

 

 

  
Meester Wouter 
Klasleerkracht 6B 

Juf Shauni 
Lerarenplatform 

 

NIEUWS UIT HET TEAM : 2DE ZOONTJE VOOR MEESTER BERNARD 

 
 
 

Op 11 juli is meester Bernard papa geworden van een tweede zoontje, Jean. 

 
Proficiat aan de trotse ouders en grote broer Basil. 

 
 

  



NIEUWS UIT HET TEAM : OVERLIJDEN MEESTER DIRK 

 

 
 
We vernamen het droevige nieuws over het overlijden van oud-leerkracht van de lagere school, meester Dirk 
Pals.  Hij overleed op 23 augustus 2022 op 64-jarige leeftijd. 
 
Dag Dirk, dag ex-collega, dag ‘Palske’ 
Hier sta ik nu : sprakeloos en machteloos. 
Ik kan het nog steeds niet vatten dat je er niet meer bent. 
Maar wat ben ik blij dat ik je heb gekend. 
Hoe vaak hebben we op school niet samengewerkt : jij, als meester in het 5de en Rita en ik als juffen in het 6de 
leerjaar? 
Meester Dirk, onze steun en toeverlaat bij de algemene zangstonde, zichzelf begeleidend op gitaar. 
Nooit vergeten wij, dankzij jouw muzikaliteit en tussenkomst, de sfeervolle en soms ontroerende afsluitavonden 
rond het kampvuur op de bosklassen van het 5de en 6de leerjaar. 
Meester Dirk, onze creatieve chaoot die ongelooflijk goed kon spelen met taal. 
Dirk, met wie je ook diepere gesprekken kon voeren. 
Dirk, met het hart op de juiste plaats en met grote zin voor rechtvaardigheid. 
Dirk, die met zijn droge humor, soms gevat uit de hoek kon komen. 
Sterker dan de dood zijn de herinneringen en met deze mooie herinneringen neem ik nu van je afscheid. 
Dag Dirk, dag ‘meester Dirk’, hartelijk bedankt voor de vele collegiale momenten.  
Je was een fijn mens! 
Juf Jacqueline (leerkracht op rust) 
 
We betuigen onze oprechte deelneming aan zijn familie, vrienden en kennissen. 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG EN FACULTATIEVE VERLOFDAG 

 

Vrijdag 7 oktober is een facultatieve verlofdag en woensdag 19 oktober is een 

pedagogische studiedag.  De kinderen hebben dan geen school. 

 

Op deze dagen voorziet de school geen voor- en naschoolse opvang. 

 

Zoek je tijdens de verlofperiodes, facultatieve verlofdagen en pedagogische 
studiedagen opvang, neem dan contact op met de buitenschoolse 

kinderopvang (BKO) Zonneland van de gemeente Rumst.  U dient wel vooraf in te schrijven.  Tel : 03/844.95.56, 
www.rumst.be (rubriek diensten/buitenschoolse kinderopvang).  
  

SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Op donderdag 13 oktober (nieuwe datum!) en vrijdag 21 oktober komt de 
schoolfotograaf voor het nemen van de individuele foto’s en foto’s met de 
broertjes en zusjes. 
 
 Donderdag 13 oktober : Rozenlaan  
 Vrijdag 21 oktober : Lindenbos 
 
Kleuters uit Lindenbos die op de foto willen met hun broers en zussen uit de 
Rozenlaan, worden op donderdag 13 oktober tussen 08u00 en 08u30 verwacht 
in de Rozenlaan.  Na het nemen van de familiefoto, kan u uw kleuter naar Lindenbos brengen. 

http://www.rumst.be/


AANMELDEN EN INSCHRIJVEN  

 
Ook volgend schooljaar werken de kleuter- en lagere scholen in Rumst met éénzelfde aanmeldingssysteem.  Als 
ouder maak je eerst via een website een keuze voor een school.  Nadien kan je je kind inschrijven.   
 
Voor wie? 

● Kleuters geboren in 2021 
 
Wanneer kan je je aanmelden? 
Je kan aanmelden tussen 28 februari om 09.00 en 21 maart 2023 om 23.59 via www.naarschoolinrumst.be.  
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden 
aan in dezelfde periode als de andere kinderen.  De voorrangsregels blijven dezelfde. 
 
Wat gebeurt daarna? 
In de loop van de maand april 2023 krijg je bericht (via een ticket) 
of je plaats hebt bij een school uit je voorkeurlijst. 
Tussen 16 en 22 mei 2023 kan je dan je kind inschrijven bij de 
school waarvoor je een ticket hebt gekregen. 
 
Alle info vind je vanaf januari op www.rumst.be en 
www.naarschoolinrumst.be.  Er zal eveneens een infobrochure 
verdeeld worden via de scholen.  
 

LEERPLICHTIGE KLEUTERS en TOELATINGSVOORWAARDEN 1STE LEERJAAR 

 
Leerplicht : Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar.  Voor de 5-jarigen 
begint de leerplicht dus in het kleuteronderwijs.  Zo volgen alle kinderen minstens 1 jaar kleuteronderwijs en zijn 
ze goed voorbereid op het lagere onderwijs. Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen per 
schooljaar.  Wat de leerplicht betreft, tellen de halve dagen daadwerkelijke aanwezigheid + de afwezigheden 
die de directie aanvaardbaar acht (ziekte, remediëring) mee voor het bereiken van deze 290 halve dagen. 
 
Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar : was uw kind minstens 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig 
(afwezigheid wegens ziekte telt niet mee) in het kleuteronderwijs?  Dan kan het starten in het eerste leerjaar.  
Was uw kind niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad of uw kind mag starten.  OPGELET!  Voor de 
toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar gaat het om 290 halve dagen daadwerkelijke aanwezigheid in het 
kleuteronderwijs.  Afwezigheden wegen ziekte of remediëring tellen dus niet mee!  
 

KEN JIJ DE KOALA–TEST? 

 
Sinds vorig schooljaar neemt onze school (samen met alle andere Vlaamse scholen) 
de KOALA-test af bij haar vijfjarige kleuters.   
De KOALA-test is ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven en heeft als doel 
een eventuele taalachterstand bij kleuters vast te stellen voor ze naar het eerste 
leerjaar gaan. 
De test bestaat uit doe-, zoek- en kiesopdrachten waarmee de taalvaardigheid van de 
kleuters in kaart wordt gebracht.  Kinderen bij wie het nodig blijkt, zullen extra 
begeleiding krijgen. 
Scholen nemen de taalscreening af in de periode van 10 oktober tot en met 30 
november.   

 

SCHOOLTOESLAG 2022-2023 

 
De schooltoeslag is een jaarlijks steuntje in de rug voor schoolgaande kinderen in een gezin met een laag 
inkomen.  De schooltoeslag is er voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
  
Voor meer informatie kan je terecht bij de nieuwe schooltoeslaglijn van FONS op het algemeen nummer 
078/79.00.07 en druk 80. Je komt dan rechtstreeks op deze aparte lijn waar je vragen over de schooltoeslag kan 
stellen. 
 
 
 

http://www.naarschoolinrumst.be/
http://www.rumst.be/
http://www.naarschoolinrumst.be/


LEERLINGENREKENINGEN 

 
Per schooljaar worden er 5 schoolrekeningen opgemaakt.  

● periode september - oktober 
● periode november - december 
● periode januari - februari 
● periode maart - april 
● periode mei - juni 

Voor specifieke acties kan een aparte factuur opgemaakt worden (vb. appelverkoop Finado). 
 
De schoolrekeningen en -facturen worden via mail verstuurd. Het mailadres leerlingenfacturatie-sintjozef-
reet@kobazuidkant.be kan u best in uw contactpersonen opnemen zodat deze mailings niet in de spam terecht 
komen. Alle opmerkingen en vragen omtrent de schoolrekeningen en -facturen mogen ook naar dit mailadres 
verstuurd worden. 
 
We hebben ook gemerkt dat sommige ouders de link niet kunnen openen. Vaak lukt dit niet op de smartphone 
maar wel op de computer.   Dit heeft te maken met de instellingen van de ontvangen en daar kunnen wij als 
school helaas niets aan veranderen.  
 
Mochten er moeilijkheden zijn om de schoolrekeningen te kunnen betalen dan willen wij u vragen om dit zo snel 
mogelijk te melden. Zo kunnen we samen aan een oplossing werken.  
 
Wij hopen alvast op een vlotte samenwerking want elke herinnering die we moeten uitsturen kost ons tijd die 
we niet meer kunnen gebruiken voor het welzijn van de leerlingen en onze medewerkers. 
 

SCHOOLWEBSITE EN MAILVERKEER 

 
Via verschillende kanalen word je als ouder op de hoogte gebracht van wat er op school gebeurt of gepland staat: 

 

o De maandbrief : verschijnt maandelijks en wordt digitaal verstuurd.  De maandbrieven kan u ook 

terugvinden op de website van de school. 

o De facebook pagina van onze school 

o De website van onze school www.sjr.be  

 

We blijven verder inzetten op digitalisering en zullen alle brieven per mail verzenden.  Ook de schoolrekeningen 

worden digitaal verstuurd.  Indien uw mailadres verandert, vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven 

aan het secretariaat (info@sjr.be).   Ook wanneer u een papieren versie wenst, gelieve dit door te geven aan het 

secretariaat. 

 

WEER NAAR SCHOOL : TIPS VOOR VEILIG SCHOOLVERKEER 

 
Op 1 september zijn zowat 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen gestart aan het nieuwe schooljaar.  Dat betekent 
jaarlijks meer dan 2 miljoen verplaatsingen tijdens de ochtend- en avondspits.  Hierbij een aantal praktische tips 
van het VSV (Verkeer op School) om alles veilig en vlot te laten verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leerlingenfacturatie-sintjozef-reet@kobazuidkant.be
mailto:leerlingenfacturatie-sintjozef-reet@kobazuidkant.be
http://www.sjr.be/
mailto:info@sjr.be


Met de fiets of te voet 
 

● Neem je kind van jongsaf aan mee te voet of op de (loop)fiets.  Echt stappen en fietsen leer je in het 
verkeer, net zoals zwemmen in een zwembad. 

● Verken het traject vooraf zonder je kind en ga op zoek naar trage wegen of doorsteekjes die je misschien 
nog niet kent.  De schoolverzekering verzekert ‘het normale traject’ tussen thuis en school.  Dat hoeft 
dus niet de kortste weg te zijn.  Kies altijd voor de veiligste weg (autoluwe straten, zones 30, brede 
trottoirs, fietspaden, …). 

● Oefen het traject vervolgens samen met je kind.  Wijs daarbij op mogelijke gevaren en leer je kind hoe 
deze te vermijden (openslaande autodeuren, wagens die een eigendom of verkeerplaats verlaten, 
kruispunten, …). 

● Ga te voet, laat je kind dan langs de kant van de huizen stappen, weg van het verkeer.  Op de fiets rij je 
best links naast je kind, aan de kant van de rijdende auto’s.  Als dat niet kan, rij je meteen achter je kind.  
Is er druk verkeer, laat je kind dan op het trottoir fietsen.  Dat mag tot de leeftijd van 10 jaar. 

● Maak duidelijke afspraken over stoppunten : de rand van het voetpad of het fietspad, het eerstvolgende 
kruispunt, …  Neem de tijd om bij de stoppunten uitleg te geven over de situatie ter plekke. 

● Kies voor zebrapaden of fietsoversteekplaatsen met verkeerslichten om drukke straten over te steken. 
● Is je kind er klaar voor?  Stap of fiets dan heel regelmatig samen naar school, op zijn of haar tempo. 

 
Met de auto 
 

● Klik kinderen altijd correct vast voor je vertrekt.  Is je 
kind kleiner dan 1m35?  Gebruik dan steeds een 
geschikt zitje.  Check vooraf of het nog voldoet voor 
het gewicht en de lengte van je kind – deze informatie 
staat op het oranje veiligheidslabel aan de zijkant, 
achteraan of onderaan het zitje.  Check of het zitje 
correct is bevestigd in de wagen – dit vind je in de 
gebruiksaanwijzing van het zitje. 

● Vertrek op tijd, zo kan je ook de tijd nemen bij het 
afzetten van je kinderen.  Zoek niet naar de plek het 
dichtst bij de schoolpoort, maar parkeer iets verder en 
wandel het laatste stuk. 

● Kinderen leren veel van goede voorbeelden : kijk dus goed uit voor je zelf je deur openzwaait naast het 
fietspad bv.. 

● Stap als ouder eerst uit en open de deur aan de huizenkant voor je kinderen.  Als je nog een kind uit een 
kinderstoel moet halen, doe je dat eerst voor je je andere kinderen laat uitstappen.  Anders is het 
moeilijker om al je kinderen tegelijk in het oog te houden. 

● Zorg ervoor dat je kinderen niet op het fietspad blijven staan als ze zijn uitgestapt, maar dat ze dadelijk 
op het voetpad gaan staan. 

 
Meer info 
Op verkeersouders.be/mijn-kind-in-het-verkeer vind je nuttige informatie en tal van tips hoe je het best met 
kinderen het verkeer in gaat. 
 

INZAMELING TWEEDEHANDSE TURNKLEDIJ 

 
Wij willen graag bijdragen tot een duurzamere wereld door in te zetten op het 
hergebruiken van turnkledij.  Dit initiatief staat of valt uiteraard met de kledij die 
we kunnen aanbieden.   
 
Daarom een warme oproep : heb je nog turnt-shirts en turnbroeken die te klein 
zijn geworden en die nog in goede staat verkeren?  Breng deze dan zeker binnen 
op school.    
 

Door kleding te doneren help je mee aan een groenere wereld met minder verspilling.  Graag ontvangen wij 
kledij die gewassen is en nog in goede staat verkeert.  U mag de turnkleding afgeven aan de juf of meester. 
 
 
 
 



SHOP VIA TROOPER EN STEUN ONZE SCHOOL 

 
Je kan onze school op een eenvoudige manier steunen.  Door je online aankopen (bij 
onder andere Bol.com, Dreamland, Zeb, Colruyt, Takeaway.com, jbc, Decathlon, Torfs,  
…) via Trooper te doen, help je onze school onder moeite aan nieuw materiaal.  Van 
elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze school. 
Het kost je geen cent meer en je helpt de school op die manier aan een extra 
zakcentje. 
 
De school is je alvast ontzettend dankbaar. 
 
Het enige wat je moet doen is via de Trooperpagina van onze school doorklikken naar je favoriete webshop 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/sintjozefschoolreet) 
 

Hoe het in zijn werk gaat, kan je ook via dit filmpje zien : https://www.youtube.com/watch?v=4KqIlkKtC8A 

 

12-16/09/22 : STRAPWEEK 

 

   

 
Strapweek – olifantenklas 

 
Strappen, wat is dat nu weer? 

Wel, stap en trap veilig in het verkeer! 
 

Hiermee gingen we in de olifantenklas aan de slag. 
Met een brainstorm begonnen we de eerste dag. 

 
Zo brachten we in kaart, wat we al weten. 

Net zoals we elke dag ‘hoe kom ik naar school?’ opmeten. 
 

Een fietsparcours met juf Sofie stond ook op onze planning. 
Sommige hindernissen zorgden voor een beetje spanning. 

 
We leerden alles over de fiets en de verschillende onderdelen. 

En konden in de klas ‘het echte verkeer’ naspelen. 
 

In verkeersborden hadden ze veel interesse. 
Ze maakten er ook zelf met de nodige finesse. 

 
Als afsluiter trokken we met een bingo de straat op. 

We zochten de dingen die we leerden, ze deden dit echt top! 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/sintjozefschoolreet
https://www.youtube.com/watch?v=4KqIlkKtC8A


NIEUWS UIT DE KLAS : L6 RADIO BROOIKENS 

 
Hoi, ik ben Juliette. 
Ik ga vandaag vertellen over de dag dat we naar Radio Brooikens gingen. 
We werden opgedeeld in 8 groepen : 3 muziekgroepen, bosklassen, begin 
van het schooljaar, moppen en raadsels, weetjes en hobby’s.   
We gingen groepje per groepje naar binnen en daar was het vorige groepje 
bezig.  Dan was er muziek en daarna kon je starten.  De meneer kondigde 
jouw groepje aan en je begon. 
We wisten niet waar het was, dus dat was ook al heel spannend.  Het was 
heel stresserend vond ik.  Ik vind wel dat iedereen het goed gedaan heeft.  
De anderen moesten buiten wachten en in de helft kon de juf de radio 
opzetten en kon je luisteren.   
Ik moet zeggen dat het een leuke radio is, dus luister ook eens naar Radio 
Brooikens.  Het is de radio van de buurt. 
Groetjes 
Juliette (6B) 
 

Hallo, wij zijn Fenne, Lynn en Linne uit 6A en wij gaan het hebben over Radio Brooikens.  We zijn met heel het 6de 
leerjaar naar Reet dorp gegaan met de fiets en de kinderen die iets moesten vertellen op de radio gingen naar 
binnen.  Een leuk weetje : we hebben voor 50% hetzelfde DINA als een banaan. 
Linne heeft iets verteld over muziek op de radio.  Lynn vertelde over de hobby’s van kinderen en Fenne hielp met 
het schrijven van het tekstje voor de muziekgroep.   
Het was superleuk!  Ook voor de kinderen die niets te vertellen hadden, want buiten stond een MEGA TOF podium 
waarop je kon dansen.  Toen iedereen klaar was, mochten we onze koek/fruit opeten en daarna fietsten we terug 
naar de Sint-Jozefschool. 
Bedankt voor het lezen. 
P.S. je kan alles herbeluisteren als je ‘radio brooikens’ intypt in google en de eerste website pakt. 
 

NIEUWS UIT DE KLAS : L3 BEZOEK WOONZORGCENTRUM 

 

Hallo iedereen 
 
We gaan jullie vertellen over het woonzorgcentrum.  Het was 
er heel fijn en het was groot en rustig.  We konden veel 
vragen stellen en we hebben koekjes en water gekregen.  Er 
waren lieve mensen en we zijn ook twee mensen gaan 
bezoeken in hun kamer. 
Tijs en Despina (3A) 
 
 
 
 
 

 
 
In het woonzorgcentrum heb ik piano gespeeld.  Het was 
er leuk.  We zijn naar de fitness geweest.  We hebben 
met de mensen gebabbeld en we hebben samen liedjes 
gezongen.  We kregen een snack en een drankje.  We 
hebben onze talenten getoond en verteld over de 
vakantie. 
Sofie en Alissia (3A) 
 
 
 
 
 
 
 
  



NIEUWS UIT DE KLAS : L4 BEZOEK GEMEENTEHUIS

 
 

 

                  
 

NIEUWS UIT DE KLAS : L6 BOSKLASSEN 

 

Op 19 september was het de eerste dag van de 

bosklassen : koffers in de bus laden, doei zeggen tegen 

mama en/of papa.  Om 08.00 zijn we vertrokken.   

Er werd gepraat, geslapen en sommigen speelden 

gezelschapsspelletjes.   

Onderweg zijn we in Limburg gestopt om een mijn te 

bezoeken.  Het was heel spannend en leerzaam.  We 

moesten helmen en jassen dragen.  Daarna moesten we 

in een lift.  Veel kinderen schreeuwden in de lift.  We 

hebben geleerd over hoe het was om als kind in de mijn 

te werken (wat niet leuk was) en over de gevaren.  

Daarna moesten we een hele lange, schuine trap afdalen die ons 60 meter onder de grond bracht.  We hebben 

nog een aantal zaken bekeken, waaronder een lichtshow, en daarna zijn we terug naar boven gegaan om te eten.  

Na het eten hebben we nog gespeeld in de speeltuin.   

Daniëlla (6B) 

 

 



Dag beste ouders.   

 

Wij gaan jullie vertellen over de bosklassen.   

Maandag : we zaten op de bus naar Blegny 

(steenkoolmijn).  Daar gingen we ongeveer 60 

meter onder de grond.  Dat was best wel 

spannend.  Toen we aankwamen bij chateau 

de Wanne gingen we eerst naar het bos om 

kampen te bouwen.  Toen we terugkwamen 

gingen we eten en daarna hadden we nog een 

superleuke avondactiviteit : laddercompetitie.   

 

Dinsdag : eerst deden we ochtendgymnastiek 

en daarna het voedselpiramide-spel (heel 

ingewikkeld).  Dan hebben we leren oriënteren 

met een kompas en een kaart.  De avondactiviteit was een supertoffe quiz. 

 

Woensdag hadden we een dagtocht.  Daarvoor hadden we een stevig ontbijt nodig en tijdens het ontbijt maakten 

we onze lunch.  De dagtocht was 17 km, een grenzenverlegger voor sommigen.  ’s Avonds hebben we naar een 

film gekeken.   

 

Donderdag was het trouwspel.  Als er een bruid was, moest die eerst een bruidsschat gaan halen en als ridder 

moest je op zoek naar een bruid.  Daarna was het beverburcht.  We bouwden dammen en op het einde was er 

een battle tussen juf Livy en meester Wouter.  Op de terugweg hoorden weel splitsh en splash.  En ’s avonds was 

er de LEGENDARISCHE fuif.  De fuif was het toppunt van heel de bosklassen. 

 

Vrijdag : inpakken en wegwezen. 

 

Maïté, Helena & Natalia (6Z) 

 

NIEUWS UIT DE KLAS : L3 UITSTAP MECHELEN 

 
Er was oud speelgoed en ook nieuw speelgoed, 
zoals Lego, Playmobil, poppen, kermis- en 
circusspeelgoed, eng en modern speelgoed.  
We zagen ook veel speelgoedtreinen. Het was 
heel leuk. We hebben dieren gespot in het 
Vrijbroekpark.  Het was heel leuk.  Er waren 
veel insecten en we werkten met een 
vergrootglas.  We zijn diep in het bos gaan 
zoeken.  De insecten kunnen bijten, dus 
opgepast!  Ze hebben ons al gebeten. 
 
Sofie en 
Jasper 
(3A) 
 
 

 
 
We hebben grote en kleine Lego gezien.  We hebben treinen zien bewegen 
en we hebben oude teddyberen gezien.  We hebben insecten en veel grote 
bladeren gezien. 
Alissia en Fébe (3A) 
 
 
 
  



INHULDIGING VAN DE  HEARTSAVER 

 
Dankzij de samenwerking met vzw HeartSaver en de sponsoring van lokale 
ondernemers en organisaties werd in 2020 een hartstarter (AED-toestel)  
geïnstalleerd aan de gevel van onze school.   
 
Een AED is een draagbare defibrillator die een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Een plotse 
hartstilstand is wereldwijd één van de grootste doodsoorzaken. Willen we 
overlevingskansen van 
slachtoffers vergroten, dan is 
snel handelen de boodschap. 
Elke seconde telt! Dit 
levensreddend toestel is 24/7 
toegankelijk voor alle scholen, 
in de omgeving maar uiteraard 
ook voor omwonenden uit de 
buurt én alle passanten die in 
geval van een incident met 

hartstilstand de AED kunnen gebruiken. 
 
Wij danken dan ook graag, mede namens vzw HeartSaver, onze lokale ondernemers voor hun investering.  
Dankzij hen wordt onze schoolomgeving HART-veilig voor onze leerlingen, leerkrachten, buren en iedereen die 
in de Rozenlaan passeert. 
 
Wegens het coronavirus werd het toestel pas in juni 2022 ingehuldigd. Personeel, ouders, buren en sponsors 
kwamen graag een kijkje nemen en leerden hoe het toestel werkt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD SJR  

 

Onze school mag zich gelukkig prijzen gesteund te worden door een actieve ouderraad.  Een school is niet meer 
denkbaar zonder de inbreng van ouders. De ouderraad bestaat uit een 20-tal enthousiaste ouders, met 
kinderen zowel in de lagere school als in één van de twee kleuterscholen. 
 
Wil jij meedenken over de school en de rol van de ouders hierin?  Heb je zin om mee te werken aan een actieve 
ouderparticipatie?  Wilt u graag kennis maken met een fijne groep ouders?  Dan bent u van harte welkom op 
de maandelijkse vergaderingen van de ouderraad. 
 

● Dinsdag 04/10/22 
● Maandag 07/11/22 
● Maandag 05/12/22 
● Dinsdag 10/01/23 
● Dinsdag 07/02/23 
● Maandag 06/03/23 
● Maandag 17/04/23 
● Dinsdag 02/05/23 
● Dinsdag 06/06/23 

 
De vergaderingen gaan door in de refter van de Rozenlaan en starten om 20.00. 
Meer info over de ouderraad kan u vinden op onze website www.sjr.be 

http://www.sjr.be/


 

BELANGRIJKE DATA VOOR OP HET PRIKBORD 

 
OUDERCONTACTEN 

● Maandag 05/09/22 : infoavond kleuterschool LINDENBOS 
● Dinsdag 06/09/22 : infoavond lagere school 
● Donderdag 08/09/22 : infoavond kleuterschool ROZENLAAN 
● Dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27/10/22 : oudercontacten kleuterschool + lagere school 
● Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23/03/23 : oudercontacten kleuterschool + lagere school 

 
RAPPORTEN 

● Herfstrapport : 25-26-27/10/22 
● Winterrapport : 22/12/22 
● Lenterapport : 21-22-23/03/23 
● Zomerrapport : 29/06/23 

 
VAKANTIEDAGEN  
Herfstvakantie : maandag 31/10/22 tot en met zondag 06/11/22 
Wapenstilstand : vrijdag  11/11/22 
Kerstvakantie : maandag 26/12/22 tot en met zondag 08/01/23 
Krokusvakantie : maandag 20/02/23 tot en met zondag 26/02/23 
Paasvakantie : maandag 03/04/23 tot en met zondag 16/04/23 
Dag van de arbeid : maandag 01/05/23 
Hemelvaart : donderdag 18/05/23 en vrijdag 19/05/23 
Pinkstermaandag : maandag 29/05/23 
Start zomervakantie : vrijdag 30/06/23 om 12.10 

 
FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Facultatieve verlofdag 1 : vrijdag 07/10/22 
Facultatieve verlofdag 2 : maandag 22/05/23 
 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 
Studiedag 1 : woensdag 19/10/22 
Studiedag 2 : maandag 28/11/22  
Studiedag 3 : vrijdag 27/01/23 
 
VERGADERINGEN OUDERRAAD (Rozenlaan, 20u00) 
Dinsdag 04/10/22 
Maandag 07/11/22 
Maandag 05/12/22 
Dinsdag 10/01/23 
Dinsdag 07/02/23 
Maandag 06/03/23 
Maandag 17/04/23 
Dinsdag 02/05/23 
Dinsdag 06/06/23 
 
OPENDEURDAG : vrijdag 03/02/23 van 17.00 tot 19.00 
SCHOOLFUIF OUDERRAAD : zaterdag 04/02/23, zaal Koekoek, Aartselaar 
SCHOOLFEEST : zaterdag 03/06/23 
KLEUTERDIPLOMA EN RECEPTIE: maandag 26/06/23 
PROCLAMATIE 6DE LEERJAAR : woensdag 28/06/23 
 
OPVANG NODIG? 
Voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen (pedagogische studiedagen, facultatieve 
verlofdagen) kan u terecht bij de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ZONNELAND van de gemeente Rumst.  U 
dient wel vooraf in te schrijven! Tel : 03/844.95.56, www.rumst.be (rubriek diensten/buitenschoolse 
kinderopvang).  
 

 

  

http://www.rumst.be/


 

 MAANDKALENDER OKTOBER 2022 

Z 1  

Z 2  

M 3  

D 4  

W 5 L1-L4-L5 : zwemmen 

D 6 
L3 : inleefdag ‘de school van vroeger’ 
L5 : uitstap zoo Antwerpen (met de trein) 

V 7 Facultatieve verlofdag – geen school 

Z 8  

Z 9  

M 10 
Week van het bos 
KS : voorstelling ‘alles loopt op rolletjes’ (op school) 
Integratie eerste leerjaar – oudste kleuters (namiddag) 

D 11  

W 12  

D 13 Schoolfotograaf : individuele foto’s + foto’s broers en zussen ROZENLAAN 

V 14  

Z 15  

Z 16  

M 17  

D 18  

W 19 Pedagogische studiedag – geen school 

D 20 

Lagere school : initiatie judo, Sportschuur, Reet 
Beren-olifanten : BIB 
KS : opendeurtje 
Kijkdag instappers RL 
6A : medisch schooltoezicht op het CLB te Rumst 

V 21 
Schoolfotograaf : individuele foto’s + foto’s broers en zussen LINDENBOS 
Dag van de jeugdbeweging 

Z 22  

Z 23  

M 24 
L4A : medisch schooltoezicht (op school) 
L5 : Halloween 

D 25 

Herfstrapport 
Oudercontacten KS + LS 
Kijkdag instappers LB 
L2 : herfstwandeling met gids in thema heksen, Tivoli 
L4B : medisch schooltoezicht (op school) 

W 26 
Oudercontacten KS + LS 
L1-L2-L3-L4 : BIB 

D 27 
Oudercontacten KS + LS 
Kwakkers-ratjes : BIB 
6B : medisch schooltoezicht op het CLB te Rumst 

V 28 
L3 : VOC Malderen + Buggenhoutbos 
Herfstwandeling 

Z 29  

Z 30  

M 31 BEGIN HERFSTVAKANTIE 

 


