Vestiging Rozenlaan (hoofdschool)

Inschrijven

Welkom

Inschrijven:

Onze schooluren:
voormiddag

namiddag

Maandag

8.35 – 12.10

13.30 – 15.25

Dinsdag

8.35 – 12.10

13.30 – 15.25

Woensdag

8.35 – 12.10

Donderdag

8.35 – 12.10

13.30 - 15.25

Vrijdag

8.35 – 12.10

13.30 – 15.25

De schoolpoorten zijn geopend van ’s morgens 08u20
tot 08u35 en ’s middags van 13u15 tot 13u30.
Voor- en naschoolse opvang:
De voor- en naschoolse opvang wordt ingericht door
de gemeente Rumst. Het toezicht gaat door in BKO
Zonneland, Seringenlaan 2 te Reet.
Voorschoolse opvang: van 07u00 tot 08u20
Naschoolse opvang: van 15u40 tot 18u00

In de gemeente Rumst werken alle kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent
dat u uw kind moet aanmelden via de website
www.naarschoolinrumst.be, om het nadien in te schrijven
in de toegewezen school. Op deze website vindt u alle informatie over de procedure.

Rozenlaan

U dient zich op deze website aan te melden voor onze
hoofdschool Rozenlaan, Reet en ook voor onze wijkschool,
Lindenbos.
Meer informatie nodig?
Sociaal Huis
Kardinaal Cardijnstraat 37
2840 Rumst
03/888.00.32
onderwijs@rumst.be

We vragen dat elk ingeschreven kind in onze school
zich laat registreren in BKO Zonneland.
http://rumst.ticketgang.eu
10 op 10
Middagtoezicht:
Het middagtoezicht wordt ingericht door de school.
Hiervoor doen wij beroep op vrijwilligers.
Vergoeding : €0,80 per beurt.

We zijn trots dat wij al enkele
jaren een 10op10
school zijn. Dit wil zeggen dat
wij een school zijn die inzet op
actieve verkeerstraining en sensibilisering.

Sint-Jozefschool
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Rozenlaan 44 Rumst (Reet)
Lindenboslaan 1 Aartselaar
Tel: 03/888.35.56
e-mail: zorg@sjr.be

Welkom

Pedagogisch project

Beste ouders

Als katholiek dialoogschool zetten we onze deuren graag
voor iedereen open, welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Info
Onze school telt twee vestigingen:

Hartelijk welkom in onze school!
In deze brochure vindt u alvast wat info over
onze school.
Meer informatie kan u vinden op onze website www.sjr.be.
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om
ons te contacteren.
Wij hopen op een goede samenwerking en
wensen jullie een fijne start op onze school!

Het SJR-team

Hoofdschool: kleuter- en lager onderwijs
Rozenlaan 44
2840 Reet

Wij zetten ons elke dag in om kinderen een leer- en leefomgeving te bieden die bijdraagt aan hun opvoeding. Op
onze beurt verwachten we van ouders dat we kunnen
rekenen op een vlotte samenwerking.

03/888.35.56
info@sjr.be

Wijkschool: kleuteronderwijs
Ons volledige pedagogische project en engagementsverklaring kan u terug vinden in het schoolreglement op
onze website www.sjr.be. De inschrijving van uw kind
houdt in dat u hiermee akkoord gaat.

Lindenboslaan 2
2630 Aartselaar
03/888.15.64

De administratieve zetel bevindt zich in de hoofdschool.
Onze directeur is Evelyne Misselyn
Schoolbestuur:
KOBA ZuidkANT vzw
Nooitrust 4
2390 Malle
03/304.91.00

Wij werken samen met CLB Het Kompas:
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
03/886.76.04

