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Beste ouders 
 
December…. 
Een bijzondere maand! Het is een donkere maand, maar er zijn feestdagen die gezelligheid en licht brengen. Wij 
hebben al mogen genieten van een gezellig Sinterklaasfeest. Nu wordt de hele school in kerstsfeer gebracht. Maar 
tussen de feesten door wordt er ook gewerkt en geleerd.  
 
Tijdens de klusdag van november werd er weer hard gewerkt door de ouderraad, 
hun kinderen en andere helpende ouders. Waarvoor dank vanuit het hele team 
en de kinderen.  Onze school ligt er weer netjes bij.  
 
Gelieve uw kinderen warm aan te kleden bij dit koude weer.  Ze spelen vaak 
buiten en als ze het dan koud hebben, is dat niet leuk! Ook worden de lokalen 
vaak geventileerd en staat de verwarming iets lager dan normaal! Hierdoor kan 
het fris zijn in de klas. Voorzie ze van een winterjas, sjaal, muts en handschoenen.  
Voor de kleuters liefst wanten want handschoenen met vingers is echt onhandig 
en een heel karwei voor een juf met 24 kleuters in de klas. Vergeet niet alles te 
naamtekenen.  
 
Wij wensen jullie een gezellige decembermaand en mooie feestdagen toe. Blijf 
gezond! 
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam  
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS  

 

 

Op maandag 7 november werd de vlinderklas opgestart.  Juf Nicole 

verwelkomde haar eerste 5 kleuters : Lina, Camille, Selina en de 

tweelingzusjes Elise en Hannah. 

 

We verwelkomden eveneens de broers Harun (4A) en Noah (kwakkers) 

en hun zus Inara (3B).   

 

Wij hopen dat zij zich snel thuis voelen op onze school.  Welkom!  



 

LEERLINGENRAAD 

 
Wij willen de leerlingen van de lagere school actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want de school is meer 
dan alleen leren.   
 
Elk jaar opnieuw worden de leden van de leerlingenraad door de leerlingen verkozen.  De leerlingenraad op onze 
school bestaat uit 9 leerlingen.  Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het 
schoolleven op de Sint-Jozefschool nog aangenamer kunnen maken.  Ze vergaderen maandelijks. 
Leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven.  Hun ideeën nemen we au sérieux.  Hun vragen 
krijgen een eerlijke antwoord. 
 

   
Arthur Hendrickx – 4A Dorien Gillis – 4B Jul Serrien – 4B 

   
Leonie Goossens – 5A Lili Schrauwen – 5B Finn Van den Bosch – 

5B 

   
Helena Freyne – 6A Emilie Lemmens – 6B Rube Verreyt – 6B 

 

AFHALEN VAN DE KINDEREN OP HET EINDE VAN DE SCHOOLDAG 

 
Voor sommige (groot)ouders verloopt het afhalen van de kinderen na schooltijd niet evident wanneer ze zowel 
kinderen in de kleuterschool als in de lagere school moeten afhalen.  Om het afhalen te vereenvoudigen, is het 
mogelijk dat de kinderen van de lagere school meegaan met de rij van de nabewaking naar de kleuterspeelplaats.  
Op die manier kunnen zij met hun broertje/zusje uit de kleuterschool op eenzelfde plek afgehaald worden. Indien 
de kinderen een fiets hebben, mogen zij die nemen bij het zien van de (groot)ouder en vervolgens vertrekken via 
de kleuterspeelplaats.  Om het overzicht te kunnen bewaren, vragen we echter om uw kinderen zo veel mogelijk 



af te halen op de desbetreffende speelplaats en u niet via het sas van de éné naar de andere speelplaats te 
begeven.   
 

INZAMELACTIE VOOR ASIEL- EN ZWERFDIEREN 

 
Met de opbrengst van de inzamelactie voor asiel- en zwerfdieren konden we weer  

verschillende projecten steunen en dat allemaal dankzij jullie! 
*** 

In het opvangcentrum voor wilde dieren was men heel blij met de spullen. 
*** 

Liliane zal ervoor zorgen dat het voer voor de zwerfpoezen in de buurt veel hongerige maagjes zal vullen. 
Het dierenasiel in Kontich is momenteel overvol met 80 honden en 50 katten.   

De donaties zullen er dus heel goed van pas komen. 
*** 

Nathalie is momenteel als vrijwilliger aan de slag in het asieltje in Apariv in Spanje.  Daarom kwam een  
vriend de donaties voor het asieltje alvast ophalen. 

*** 
De vrijwilligers van konijnen- en knaagdierenopvang Jodipro komen binnenkort het gerief voor  

hun diertjes ophalen. 
*** 

In naam van al deze organisatie : BEDANKT! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOORLEESWEEK 

 
 
 
Van 19 tot 27 november was het weer zover, de jaarlijkse voorleesweek.  Tijdens  
deze week stond het voorlezen centraal in onze school.  Tal van ouders en 
grootouders kwamen voorlezen in de klas van hun (klein)kinderen. De kinderen 
vonden het fantastisch! Een oprechte dankjewel aan alle voorlezers! 
 
 
 
 
 
 



 

WAFELACTIE 

 
 
De wafelverkoop was ook dit jaar weer een groot 
succes : er werden vlotjes 1625 dozen verkocht, 
want ons een schitterende opbrengst geeft.  Een 
dikke dankjewel aan alle leerlingen die wafels 
verkochten!  Met de mooie opbrengst kunnen we 
superfijne dingen doen voor de school. 
 
 
 

NIEUWS VAN DE VERKEERSGROEP – FLUOACTIE 

 
Om de zichtbaarheid in het verkeer onder de aandacht te brengen, organiseert de werkgroep verkeer tijdens de 
donkere maanden verschillende acties.  De voorbije maand organiseerden zij een fluoverkleedfeest in de lagere 
school.  De leerlingen mochten hun leerkracht versieren met zoveel mogelijk fluo.  De moeite om te zien!  En de 
winnaar werd … meester Stijn!   
 

   
 

NIEUWS UIT DE KLAS - AANPLANT HAAG MOLENBEEKSE PLASSEN 

 

 
 
 
Enkele weken geleden werd in Rumst 
een nieuwe trage weg gerealiseerd 
tussen de Molenbeekse Plassen en de ’s 
Herenbaan.  Ter afronding van de 
realisatie werd een haag voorzien op de 
perceelgrens, ter afscherming van de 
omliggende percelen.  Vanuit de 
gemeente Rumst kwam het idee om 
deze haag aan te planten in 
samenwerking met een nabijgelegen 
school.  Een aanbod waar de leerlingen 
van het  1ste en 3de leerjaar graag op in 
gingen! 

 
 

 

  



WERKDAG OUDERRAAD 

 
De klusdag was een succes!  Er werden bergen werk verzet en het resultaat mag er zijn.  Onze school is helemaal 
winterklaar!  Iedereen keerde dan ook met een voldaan gevoel huiswaarts.    Dankjewel aan alle ouders, partners, 
kinderen en leden van de ouderraad! 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD : BACK TO SCHOOLFUIF SJR 

 

9 januari : Warm-up 2023 
Op 9 januari sluiten we de eerste schooldag van het nieuwe jaar met een mini-feestje 

op de speelplaats van de lagere school.  Om 15u00 geeft DJ Puddie een voorsmaakje van 

de kinderfuif en zet alle leerlingen aan het dansen.  Je kan dan tickets voor de fuif 

aankopen op de speelplaats. 

 

4 februari : kinderfuif (15u00-17u00) 
We verwelkomen graag alle leerlingen voor een 2 uur durende set waar DJ Puddie niet 

enkel de hits voor kids op de tafels legt maar ook de dansvloer in vuur en vlam zet met 

bijhorende danspasjes.    

Wie : kinderen tot 12 jaar en hun ouders (kinderen steeds onder begeleiding van een 

volwassene) 

Tarief : 2€ VVK (ouders gratis) 

 

4 februari : Back to Schoolfuif (21u00-03u00) 
De ouderraad van SJR organiseert in samenspraak met de school voor de tweede keer 

de ‘Back to Schoolfuif’ op zaterdag 4 februari 2023 in zaal De Koekoek, Lindenboslaan 

2,  Aartselaar.  DJ Puddie laat je de jaren ’80, ’90 en ’00 herbeleven met hits uit jouw 

schooltijd.   

Wie : ouders, familie, vrienden 

Tarief : 7€ VVK  

Kom mee feesten en bestel jouw tickets op 
https://pretix.eu/backtoschoolfuif/SJR/ of op het secretariaat 

https://pretix.eu/backtoschoolfuif/SJR/


 

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 
QUIZ OUDERRAAD : zaterdag 18/03/23 
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 : 03/888.00.32, www.rumst.be (rubriek diensten/buitenschoolse 
kinderopvang).  

  

http://www.rumst.be/


 MAANDKALENDER DECEMBER 2022 

D 1  

V 2 Verdeling wafels – niet vergeten een zak mee te geven met uw kind! 

Z 3  

Z 4  

M 5 
L5 : uitstap Urania volkssterrenwacht 
L6 : uitstap Brussel 

D 6 Sinterklaas 

W 7  

D 8 L4 : uitstap Suske & Wiske museum 

V 9 L6 : Europabeurs 

Z 10  

Z 11  

M 12  

D 13  

W 14 Zwemmen L1-L4 

D 15  

V 16 L5 : workshop Maimuna (kinderrechten) op school 

Z 17  

Z 18  

M 19  

D 20 Kijkdag instappers LB 

W 21 RATJES : kerstmusical 

D 22 
Kijkdag instappers RL 
Winterrapport 

V 23 
Kerstviering lagere school 
RATJES : kerstfeestje in de klas 

Z 24  

Z 25  

M 26 

 
 

D 27 

W 28 

D 29 

V 30 

Z 31 

 
 


