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Wat een carnavalsfeer in de school: gekke sokkendag, hoedendag, disco&glitter,
pap/mama dag en dan natuurlijk vrij verkleden op de laatste dag voor de
krokusvakantie. En dat onze kleuters en leerlingen zich graag toonden aan mekaar!
Op onze website www.sjr.be krijg je een mooie impressie van dit gebeuren. Ga eens een
kijkje nemen.
1 maart 2019, start van de lente maar ook inschrijvingsdag voor kleuters van
geboortejaar 2017 die nog geen broer/zus in de school hebben. Het was ook de laatste
keer dat ouders in de vroegte moesten komen aanschuiven om zeker te zijn dat hun
kleuter in onze school kan ingeschreven worden.
Met de basisscholen van Rumst bereiden we ons nu al voor op een digitaal
inschrijvingsplatform dat start in het volgende schooljaar.
En dan nu krokusvakantie !

Wij wensen iedereen een fijne krokusvakantie!
Geniet ervan en wij zien iedereen graag weer op 11 maart!

Ontbijtactie ouderraad

Op zaterdag 9 februari werden er liefst 464 ontbijtpakketten aan huis
geleverd of afgehaald. De ontbijtactie was dus een groot succes!
Graag willen we jullie allemaal bedanken om zo massaal te bestellen.
Ook een welgemeende dankjewel aan alle helpende handen en sponsors.

4 X verkeersnieuws

Verkeersnieuws : pratijkles dode hoek
Educatie over de gevaren van de dode hoek is onmisbaar!
Daarom organiseren wij op 18 maart een praktijkles dode hoek voor de derde graad.
Tijdens deze les ervaren onze 5de en 6de klassers het gevaar van de dode hoek en leren ze
hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van een groot voertuig.

Verkeersnieuws : einde van de fluo-actie

Op donderdag 21 maart sluiten we fluo-actie af met
een zotte fluo-dag. Iedereen mag dan zo fluorescerend
mogelijk naar school komen! Van kop tot teen mogen ze die
dag fluoresceren/lichtgeven.
Een dikke proficiat aan al onze leerlingen die tijdens de
donkerste maanden van het jaar hun best deden om
zichtbaar en veilig naar school te komen.
Uiteraard
moedigen wij iedereen aan om ook na de fluo-actie de hesjes te blijven dragen zodat de
zichtbaarheid op straat gegarandeerd blijft.

Verkeersnieuws : busevacuatie
In het kader van het preventiebeleid van onze school vond deze week voor de leerlingen
een oefening op het evacueren van een bus plaats. Aan de hand van een aantal tips en
een praktische busevacuatie leerden de leerlingen en de leerkrachten om in eventuele
noodsituaties de bus zo snel mogelijk en veilig mogelijk te verlaten.

Verkeersnieuws : parkeergedrag rond de school

Mogen we vragen het parkeervak voor onze schoolbussen niet in te nemen op de
aangeduide uren. Dit helpt onze leerlingen om veilig in- of uit te stappen. Dank alvast!

Vastenactie

Ook dit jaar gaat onze steun naar FINADO. Via onze
trouwe medewerkster Marina krijgen we de kans om ons
steentje bij te dragen aan de verschillende projecten van
FINADO in Haïti. FINADO besteedt extra aandacht aan
onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een
basisrecht voor kinderen, het is ook één van de milleniumdoelstellingen.

Door foto’s van ons projectschooltje in Haïti te tonen,
verhalen te vertellen, zelf geknutseld speelgoed te
tonen, spelletjes te spelen die kinderen in Haïti spelen,
laat Marina onze leerlingen kennis maken met de
leefwereld van hun leeftijdsgenootjes in Haïti.

We organiseren volgende acties om geld in te zamelen voor FINADO :
Sponsorwandeling op donderdag 21 maart
Inzamelactie kleine centjes
Klusjesactie zesdeklassers
Koffiestop Lindenbos op woensdag 27 maart van 11.00 tot 12.30
Koffiestop Rozenlaan op woensdag 3 april van 11.00 tot 12.30
Tegen een vrijwillige bijdrage kan u genieten van een (h)eerlijk kop koffie met cake of
verse soep met brood.

GOBELIJNquiz ouderraad – zaterdag 30 maart
Binnenkort is het weer zo ver … de leukste quiz van het land,
georganiseerd door de ouderraad, gaat door op
zaterdag 30 maart in de sporthal van onze school.
Deuren openen om 19.30,
de eerste vraag wordt gesteld om 20.00 uur.
Vergeet niet in te schrijven!
https://2019quizsjr.eventbrite.nl

EHBO bij kinderen

Dinsdag 23 april 2019 – Sint-Jozefschool
Interactieve lezing over EHBO bij kinderen
gegeven voor Danny Peeters, vroedman &
docent bij Thomas More Hogeschool.
Welkom om 19u15, start stipt om 19u30.
Einde om 22u00.
Inschrijven via de website van de school www.sjr.be/activiteiten
Deelname is gratis dankzij de ouderraad. Aantal plaatsen is beperkt. Bij groot succes
organiseert de ouderraad een extra avond.

Luizen … een netelig probleem

Er zijn luizen op onze school. Heel wat kinderen hebben er last van. Luizen hebben is
niks om beschaamd over te zijn. Het heeft niks met hygiëne te maken, je krijgt ze
gewoon van iemand anders maar het ene kind is vatbaarder voor luizen dan het andere.
Luizen zijn wel vervelend, want ze kunnen erg kriebelen en ouders hebben er best wel
wat werk mee om hun kind(eren) terug luizenvrij te krijgen.
Hoe controleer je het haar van je kind?
Kam het haar van je kind één keer per week met een luizenkam.
Doe dat met de nat-kam-test. Deze kan u terugvinden op de website van klasse :
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen
Heeft jouw kind luizen?




Start vandaag nog een behandeling want luizen verspreiden zich snel, op school
en thuis.
Vraag eventueel raad aan huisarts of apotheker.
Laat aan de school weten dat je de luizen aanpakt.

Heeft jouw kind alleen neten? Neten zijn kleine witte eitjes waar luizen
uitkomen.
 Controleer het haar van je kind één keer per week met een luizenkam. Doe dat
met de nat-kam-test.
 Gebruik geen producten om luizen te doden, want je kind heeft geen luizen.
 Laat aan de school weten dat je de neten aanpakt.
Heeft je kind geen luizen en neten?
 Gebruik geen producten om luizen te doden, want je kind heeft geen luizen.
 Controleer het haar van je kind één keer per week met een luizenkam.

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
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
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KROKUSVAKANTIE VAN 4 TOT EN MET 8 MAART
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L3 : jeugdboekenspel in de BIB
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L3 : uitstap Antwerpen
L4 : jeugdboekenspel in de BIB
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L4 : theorie rond de dode hoek
L5-6 : inoefenen dode hoek bij een vrachtwagen
L6 : info-avond bosklassen om 20u00
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Zwemmen 2B-5A-5B
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Zwemmen 1B-3A-4B
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Einde fluo-actie met een zotte fluo-dag
Lagere school : Sponsorwandeling ten voordele van FINADO
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5B : auteurslezing Luc Descamps in de BIB
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L6 : bosklassen van 25 tot 29 maart
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3de kleuterklas–L1 : integratie
L3 : bejaardentehuis
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Koffiestop in Lindenbos ten voordele van FINADO
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L1 : sportdag

5A : auteurslezing Luc Descamps in de BIB

GOBELIJNQUIZ OUDERRAAD SJR

