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Beste ouders
Tijd voor herfstvakantie!
Een eerst periode is weer zo snel gepasseerd met tal van leuke activiteiten.
De nieuwe speelplaats is ook al goed ‘ingespeeld’. En de regen zal ook nog wel komen
zeker om het ‘nieuwe afdak’ eens goed uit te testen.
Het was trouwens een fijn moment om hier samen met jullie op te klinken bij de eerste
ouderavond.
Komen jullie, al is het maar even, meehelpen op de werkdag van onze ouderraad?
Jullie kinderen zijn dan ook welkom om mee de handen uit de mouwen te steken en …
het is een toffe ontmoeting met andere ouders!
Tot na de herfstvakantie
het SJRteam

Start van de FLUO-actie

FLUO ACTIE
Van na de herfstvakantie tot aan het
begin van de lente, 21 maart
De herfstvakantie staat voor de deur en naar
jaarlijkse gewoonte starten we na de vakantie
met onze fluoactie.

Meer licht brengen tijdens de donkerste maanden van
het jaar blijft ook dit jaar weer een must, want wie
opvalt in het verkeer, wordt gezien. En gezien
worden dat kan je doen door het dragen van een
fluohesje.
Daarom willen wij al onze kinderen – ook zij die met de
auto naar school komen – aanmoedigen om een
fluohesje te dragen op weg van en naar school, zodat
ze nog beter en sneller opgemerkt worden in het verkeer. Zo’n hesje is en blijft immers
een goede manier om de automobilisten attent te maken op hun aanwezigheid in het
verkeer.

Werkdag ouderraad

Zaterdag 17 november richt onze ouderraad haar jaarlijkse werkdag in en dit
zowel in de hoofdafdeling Rozenlaan als in de wijkschool Lindenbos.

Wat staat er allemaal te gebeuren :
daken vrijmaken en afspuiten / bomen, hagen en klimop
snoeien / speelplaatsen en voetpaden vegen / putjes en goten
vrijmaken / bladeren ruimen / speelgoed zandbak opruimen /
kerstversiering ophangen / afval naar het containerpark
brengen

De werken starten om 9 uur en tegen 15 uur is alles hopelijk afgerond. Tijdens de
middag zorgen de leerkrachten voor een heerlijke lunch.
Heb je zin om mee te komen helpen? Een ganse dag, een halve dag of slechts een
uurtje? Iedereen is welkom, ook de kinderen want deze werkdag is een echt familieevent.
Graag een mailtje sturen naar ouderraad@sjr.be.

Koekenverkoop was een groot succes!

Dit jaar werd een recordaantal koeken verkocht.
Van al het lekkers werden maar liefst 1.737 pakketten verkocht!
Hartelijk dank aan wie zich inzette voor deze actie!
De opbrengst komt volledig onze leerlingen en
de school ten goede.

Geslaagde inzamelactie 3de leerjaar

Een grote DANK U WEL aan iedereen die onze inzamelactie voor asieldieren en
zwerfdieren gesteund heeft!
De kinderen van 3A en 3B brachten een heleboel spullen naar het dierenasiel in
Kontich. Conny en Herman kwamen een deel ophalen om uit te delen aan kansarmen
met huisdieren. Emmy en Marcela kwamen eten en dekentjes ophalen voor
zwerfpoezen in de buurt en voor een kattenopvang waar oude en zieke katten
opgevangen worden.
Dit was mogelijk dank zij jullie! Bedankt!!

Helling kleuterspeelpaats

De helling vrijhouden …
fijn dat jullie deze afspraak goed mee opvolgen!
Zo krijgen onze leerkrachten die toezicht houden
een beter overzicht en is het ook veel
makkelijker binnenkomen voor onze kleuters.
Zeggen jullie dit ook door aan de grootouders, onthaalouders?

De grote voorleesdag

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan
jong en oud.
Tijdens de voorleesweek van 17 tot 25
november zet Iedereen Leest graag het belang
én het plezier van voorlezen in de kijker.
Daarom organiseert de ouderraad van onze school een grote voorleesdag, een
dag waarop (groot)ouders welkom zijn om voor te lezen in de klas van hun (klein)kind.
Meer info volgt!

Gratis klasballen voor de school

Meester Stijn, onze gymleerkracht, verzamelt stickers van
kiwi’s’.
Zoals elk jaar beloont ‘Fruit, een lekkere buit’ elke
deelnemende school met gratis klasballen! Daarom
proberen wij zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen.
Deze stickers vind je op SunGold, Green en Organic kiwi’s.
U mag de stickers bezorgen aan de klasleerkracht,
zij geeft ze dan wel door aan meester Stijn!
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L6 : gans de maand november organiseren zij spreekbeurten over de landen van de
Europese Unie
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L3 : opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen
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HERFSTVAKANTIE

Zwemmen : 2A-2B-5A-5B-6A-6B
Oudste kls – L1 : integratie

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
SCHOOLFOTOGRAAF

WERKDAG OUDERRAAD

L5 : start thema kinderrechten

KINDERRECHTENDAG

L6 : Europabeurs

