Maandbrief december 2018
schooljaar 2018-2019

Beste ouders
Toch vooraf een woord van dank aan onze ouderraad voor het organiseren van een
succesvolle werkdag met heel wat helpende handen! Ook de voorleesweek die zij
organiseerden zorgde voor heel wat sfeer in de school.
En de maand december staat al voor de deur. ’s Morgens bij het
binnenkomen in de school en ’s avonds bij het naar huis gaan, is het al
wat donker. Het SJR fluohesje aan en zo zorgen we ervoor dat onze
kleuters en leerlingen ‘goed gezien’ worden.
December is natuurlijk ook sint, advent, kerst. Al deze momenten
zorgen voor heel wat sfeer en warmte. In de adventsperiode willen we ook wat ‘warmte’
bieden aan kinderen die het met minder moeten waarmaken.
Met ons team willen we onze schouders zetten onder een ‘sociaal project’ van dicht bij
ons : BOEMPETAT. Lees zeker de brief in bijlage. We rekenen op jullie om dit mee te
ondersteunen!
We weten dat het nog wat vroeg is maar onderaan deze maandkalender vinden jullie nu
al onze wensen voor het nieuwe jaar.
Een fijne, hartverwarmende decembermaand toegewenst!
Het SJRteam

Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land.
Dus wachten wij ook op school in spanning af op de komst
van Sinterklaas en zijn Pieten.
Sinterklaas heeft ons een bericht gestuurd dat hij en zijn
Pieten op donderdag 6 december een bezoek brengen aan
onze school. Zij brengen alvast veel lekkers en zoets mee …
En natuurlijk mag een mooi klascadeau ook niet ontbreken.

Wij hebben vernomen dat de Sint en zijn Pieten komen met de koets en dat zij in alle
klassen – ook deze van de lagere school – een ‘goeiedag’ gaan zeggen.
Wij kijken er alvast naar uit! Een fotoreportage van dit evenement plaatsen we op 6/12
op onze website bij onze school/fotoalbum.

Werkdag ouderraad

Op zaterdag 17 november
Organiseerde onze ouderraad haar
jaarlijkse werkdag, zowel in de
Rozenlaan als in Lindenbos.
Er werd op deze zonnige dag heel wat
werk verricht :
er werd een nieuwe haag aangeplant
rondom de speelplaats van de lagere
scholen, bladeren werden geruimd,
struiken werden gesnoeid, dakgoten
werden gereinigd ….
En nog veel meer!
Dank aan de vele helpende handen!
Meer foto’s? zie www.sjr.be onze school/fotoalbum.

Grote voorleesweek

Een geslaagd initiatief van onze ouderraad. Heel wat ouders en grootouders kwamen die
week voorlezen in alle klassen van onze school.
Een verhaal voorlezen, zelf lezen … een hele wereld gaat open.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is.
Onze kleuters/leerlingen hebben hier heel wat deugd aan beleefd.

Zieke kinderen horen niet thuis op school

Elke winter is het zover : vele mensen en
kinderen krijgen een virale infectie. Deze
infecties zijn heel besmettelijk. Drukbezochte
plaatsen verhogen het risico en vooral scholen
en klassen zijn een broeihaard.
Zieke kinderen horen niet op school en moeten
thuis alle goede zorgen krijgen. Kinderen die
ziek zijn hebben vooral nood aan rust. Ze voelen
zich niet goed en zijn dus ook minder in staat om
actief aan het lesgebeuren deel te nemen.

Wanneer kinderen ziek worden tijdens de lesuren zullen wij dan ook steeds proberen om de ouders
te contacteren en verwachten we dat er een oplossing kan gezocht worden zodat ze niet ‘ziek’ in de
school hoeven te blijven.
OPROEP : middagtoezichters gezocht
De grote meerderheid van onze kleuters/leerlingen blijven ’s middags ineten in de school.
Vooral in de kleuterschool vraagt dit heel wat ondersteuning. Door het wegvallen van
enkele toezichters moeten we terug op zoek gaan naar bereidwillige ouders, grootouders,
… om dit te organiseren.
Kennen jullie iemand? Zelf geïnteresseerd ? Neem contact op met het secretariaat van de
school!

OPROEP : leerkracht lagere school gezocht
Juf Karlien, onze zorgjuf in de lagere school gaat voor de rest van dit schooljaar een
nieuwe uitdaging aan bij een uitgeverij. We wensen haar veel succes!
We zijn op zoek naar een vervanger met een diploma lager onderwijs maar ook personen
met een diploma logopedie willen we hiervoor in aanmerking nemen.
Het gaat om een voltijdse opdracht tot het einde van het schooljaar.
Kent u iemand? Zelf interesse? Neem snel contact op met het secretariaat van de school!

Onze SJR adventsactie … BOEMPETAT

Wij willen tijdens deze periode de organisatie BOEMPETAT! in Boom steunen.
Boempetat! is een ruilwinkel die opgestart werd in het kader van
kinderarmoedebestrijding.
Breng jullie kindergerief, kinderkledij, bedlinnen (voor babybedjes en
éénpersoonsbedden), luieroverschotten,…naar school.
Vanaf maandag 3 december t.e.m maandag 10 december verzamelen wij alles in
de inkomhal.
Lees je graag meer informatie over Boempetat ! Open volgende link :
https://www.boom.be/boempetat

LEES ZEKER DE BRIEF IN BIJLAGE !

Belangrijke data schooljaar 2018-2019

VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
Kerstvakantie : ma 24/12/18 tot en met vrij 04/01/19
Facultatieve studiedag : vrij 15/02/19
Pedagogische studiedag : woe 20/02/19
Krokusvakantie : ma 04/03/19 tot en met vrij 08/03/19
Paasvakantie : ma 08/04/19 tot en met ma 22/04/19
VERLOFDAGEN 3DE TRIMESTER
Dag van de Arbeid : woe 01/05/19
Hemelvaart : do 30/05/19 en vrij 31/05/19
Pedagogische studiedag : woe 05/06/19
Pinkstermaandag : ma 10/06/19
EERSTE COMMUNIE & VORMSEL
Vormsel : zon 19/05/19
Eerste communie : zat 27/04/19
OPVANG NODIG?
Voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen 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)
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KS ROZENLAAN : oudercontact
Zwemmen : 1A-1B-3A-3B-4A-4B
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KS & LS ROZENLAAN : oudercontact
LS : rapport 2
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L6 : uitstap Brussel (Atomium, Mini-Europa & Europees Parlement)

KS LINDENBOS : oudercontact

L4 : schaatsen
L5 : Technopolis

Zwemmen : 2A-2B-5A-5B-6A-6B

BIB

L6 : netbaltoernooi sporthal Rumst (voormiddag)(met de fiets)

KERSTVAKANTIE VAN 24 DECEMBER T.E.M. 6 JANUARI

We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe,
een spetterende jaarwisseling en
een leuke vakantie natuurlijk!
Tot maandag 7 januari!

