Maandbrief Februari 2019
schooljaar 2018-2019

We kregen al wat ‘winter’prikjes te verwerken bij de start van dit 2de trimester. Uiteraard
vonden onze kleuters en leerlingen dit dolle pret.
Februari is ook de maand dat onze ouderraad haar ontbijtactie organiseert. Bedankt aan
allen die dit initiatief ondersteunen en een ontbijt bestelden. Bedankt ouderraad dat jullie
dit voor onze school organiseren. Met de opbrengst kunnen we ‘dromen’ realiseren die
anders dikwijls bij ‘dromen’ blijven.
Ondertussen staat het volgende initiatief van de ouderraad reeds in de steigers, de
GobelijnQuiz! U vindt verder in deze maandbrief de nodige info.
Nog niet meegedaan ? Toch eens doen.

Woensdag 20 februari … geen school!
De leerkrachten hebben die dag pedagogische studiedag rond ‘muzische opvoeding’.
Voor eventuele opvang kan u terecht bij de BKO van de gemeente Rumst. U moet dit wel
op voorhand reserveren.

Herinnering inschrijvingen geboortejaar 2017
Onze school werkt met een voorrangsperiode. Kinderen die broer/zus zijn of deel
uitmaken van dezelfde leefentiteit van een kind op onze school en kinderen van het
personeel kunnen gebruik maken van deze voorrangsregel tot en met 28 februari 2019.
Vanaf vrijdag 1 maart 2019 stellen wij de inschrijvingen open voor alle andere kinderen
en vervalt de voorrangsregel.
Wij hadden gehoopt om dit jaar te kunnen starten met een digitaal platform om het
kamperen voor de school te vermijden, maar zoals u heeft kunnen lezen in de media
heeft de Franstalige Gemeenschap in Brussel een belangenconflict ingeroepen en is dit
decreet ‘on hold’ geplaatst.
Met de Rumstse scholen waren wij al ver gevorderd om dit samen te realiseren, maar
door dit belangenconflict stellen we dit verhaal uit tot volgend schooljaar.
Volgend schooljaar verandert de inschrijvingsprocedure en zal er voor alle scholen in
Rumst worden ingeschreven via een digitaal platform dat door de gemeente zal worden
ingericht. Volgend schooljaar meer hierover!

Nieuws van de verkeersgroep

FLUO-PRIKACTIE : In januari hielden we een onaangekondigde
prikactie en 8 van de 12 klassen waren helemaal in orde met hun
fluovestje! Super!
Er komen nog prikacties in de volgende maanden en hopelijk zijn
dan alle klassen in orde.
FIETSLICHTEN : Tijdens deze donkere maanden stellen wij vast
dat er heel wat fietslichtjes (losse exemplaren) blijven branden in
de fietsenstalling en af en toe gebeurt het dat er enkele verdwijnen. Het is dus aan te
raden dat de kinderen hun fietslicht van hun fiets halen en opbergen in hun boekentas.

Quiz ouderraad

Zaterdagavond 30 maart organiseert de ouderraad
SJR haar 8ste QUIZ. Zoals gewoonlijk staat dit evenement
weer garant voor een avond vol leute! Maar deze editie wordt
werkelijk AMEEZING (en nee, dit is geen typefout)!
WAAR : sporthal van de Sint-Jozefschool
DEUREN : 19u30. Gelieve op tijd te zijn, de eerste vraag
wordt
stipt om 20u00 gesteld. Eind is voorzien rond 23u00.
INSCHRIJVINGSGELD : 20 euro per ploeg. Ter plaatse te
betalen.
INSCHRIJVEN : online https://2019quizsjr.eventbrite.nl ten
laatste op
maandag 18 maart.
Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt!

Vredeseilanden

Een aantal van onze vijfde- en zesdeklassers hebben juf Liesbet van 4A geholpen met de
verkoop van sleutelhangers, balpennen en houten lepels aan de Colruyt in Boom ten
voordele van Rikolto (Vredeseilanden). Zij zamelden 1.265 euro in!

Carnaval

Op vrijdag 1 maart wordt het op school een knotsgekke boel!
Die dag vieren we carnaval. De kinderen mogen dan verkleed
naar school komen. Prinsessen, clowns, ridders, superhelden
… iedereen is welkom!
Attributen hier en daar kunnen de outfit helemaal afmaken,
maar toch vragen wij om deze enkel mee te geven op eigen
verantwoordelijkheid en met de naam erop (geen wapens en
andere gevaarlijke spullen).

1 februari … belangrijke datum voor scholen
1 februari, een belangrijke datum voor vele scholen. De kleuters en leerlingen die dan
ingeschreven zijn, bepalen de werkingstoelage (het geld dat een school krijgt) en het
lestijdenpakket (hoeveel ambten er mogen ingericht worden) voor het volgende
schooljaar 2019-2020.
Onze school telt op 1 februari 2019 446 kinderen : 274 leerlingen in de lagere school,
131 kleuters in de afdeling Rozenlaan en 41 kleuters in de afdeling Lindenbos. Dit zijn er
14 meer dan 1 februari 2018.

Op tijd naar school …
Te laat op school komen, dit kan al eens gebeuren door overmacht … geen probleem!
Maar jammer genoeg merken we dat de lessen steeds vaker niet op tijd kunnen beginnen
of onderbroken worden door kinderen die te laat komen. Zij storen de les en missen de
start, vaak het welkomstmoment in de klas.

de school start om 8.35 uur

Middagtoezichters gezocht
Een permanente zoektocht naar mama’s, papa’s, opa’s, oma’s die gedurende een uurtje
onze kleuters/leerlingen willen begeleiden tijdens de middag.
Kent u iemand? Zelf interesse? Of mogen we u bellen als we ‘in nood’ zijn, bv. wanneer
een toezichter ziek is?
Contacteer dan ons secretariaat op 03/ 888 35 56 of stuur een mailtje naar info@sjr.be .

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
Facultatieve vakantiedag : 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

MAANDKALENDER FEBRUARI 2019
BEREN, KWAKKERS, OLIFANTEN & RATJES : medisch schooltoezicht 2de
kleuterklassers
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L6B : medisch schooltoezicht (op school)

W

13

D

14

V

15

Z
Z

16
17

M

18

D

19

W

20

D

21

V

22

Z
Z

23
24

M

25

D

26

W

27

L4 : bowling

D

28

L6 : oudercontact rond studiekeuze
LS : rapport

L6 : bezoek PTS met de fiets
ONTBIJTACTIE OUDERRAAD SJR

L6A : medisch schooltoezicht (op school)
FACULTATIEVE VERLOFDAG

Zwemmen : 2A-6A-6B
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Lagere school : busevacuatie

