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Wat een drukke periode in onze school maar dan wel met fijne activiteiten: de
Ardennenklassen voor het 6de leerjaar in Wanne, de zeeklassen voor het 4de leerjaar in
Nieuwpoort, de vastenactie, … en nog een week en dan is de paasvakantie daar.
We wensen jullie een leuke, ontspannende en zonnige paasvakantie en we zien iedereen
graag terug op dinsdag 23 april voor een toch wel kort 3de trimester.
ZALIG PAASFEEST toegewenst vanwege het SJRteam !

Nieuws van de OUDERRAAD


De ONTBIJTACTIE heeft 3.125,85 euro opgebracht! Nogmaals dankjewel
aan iedereen die een ontbijtpakket heeft besteld!



Op zaterdag 30 maart organiseerde onze ouderraad al haar 10 de
GOBELIJN QUIZ. 22 ploegen schreven zich in.



Dinsdag 23 april om 19u30 gaat er een interactieve lezing over EHBO
bij kinderen door in de hoofdschool. Deze lezing wordt gegeven door
Danny Peeters, vroedman en docent aan de Thomas More Hogeschool.
Inschrijven via de website van de school www.sjr.be/activiteiten.
Deelname is gratis.

Vastenactie FINADO – koffie en soep op woensdag 3 april
Ook dit jaar hebben we tijdens de vasten ons beste beentje voorgezet voor ons schooltje
in Haïti via de organisatie FINADO.

Er waren verschillende acties voorzien zodat
iedereen zijn of haar solidariteit kon tonen :
koffiestop, sponsorwandeling, inzameling
van kleine centjes en onze 6deklassers
hebben geklust. We zijn momenteel nog
bezig met het tellen van al die kleine centjes
en het sponsorgeld, maar het beloofd nu al
een mooi bedrag op te leveren.

Op woensdag 3 april nodigen we jullie, naar jaarlijkse
gewoonte, graag uit op onze koffie- en soepstop ten
voordele van Finado.
Jullie zijn welkom op onze kleuterspeelplaats vanaf 11u. tot
12.30u.
Jullie kunnen dan genieten van wat gezelligheid bij een
(h)eerlijk kopje koffie of thee met een stukje cake of een tasje
soep met brood.
Met een vrije bijdrage steun je ons schoolproject in Haïti.
We hopen op een grote opkomst!
Van harte welkom en “dankjewel” voor jullie steun!

Reservekledij

Op school wordt de zindelijkheid getraind door regelmatig een
bezoek te brengen aan het toilet. Maar het kan gebeuren dat uw
kind een ongelukje heeft. Met reservekledij is dit echter snel
verholpen.
Indien uw kleuter reservekledij van de school heeft gebruikt, wilt u
deze dan zo snel mogelijk gewassen terug bezorgen aan de juf. Zo
liggen ze klaar om opnieuw iemand anders te dienen.
Wie thuis onderbroekjes, trainingsbroekjes, lange en korte broekjes, rokjes heeft die te
klein zijn, mag deze zeker aan de kleuterjuffen bezorgen.

Zwerfvuilactie

Zwerfvuil is vaak erg storend in het straatbeeld en
daar wilden we met onze leerlingen iets aan doen.
Tijdens de sponsorwandeling hebben de leerlingen
van de lagere school zich ingezet om de ruime
schoolbuurt vrij te maken van papiertjes,
sigarettenpeuken, blikjes, flesjes of andere
achteloos weggegooide rommel. De gemeente
zorgde voor het nodige materiaal zoals
handschoenen en vuilniszakken zodat iedereen er stevig kon invliegen.

Wat waren onze leerlingen verbaasd over wat er
allemaal zomaar op de grond wordt gegooid. Ze
vulden tientallen zakken met zwerfvuil en
verzamelden ook nog wat grotere stukken
zwerfvuil. Alle afval werd opgehaald door de
gemeente.
Een dikke pluim voor onze leerlingen!

Voorbije staking

Woensdag 20 maart was er veel stakingsbereidheid bij onze leerkrachten.
De inzet was de bekommernis om ‘kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven aanbieden
aan jullie kinderen’!
Onze oproep om de leerlingen zelf op te vangen werd door jullie goed opgevolgd.
Dank hiervoor. We beseffen dat dit voor ouders niet makkelijk is.

Verloren voorwerpen

Donderdag 4 april en vrijdag 5 april stallen we de ‘verloren
voorwerpen’ uit.
Op vraag van enkele ouders doen we dit waar de avondbewaking
doorgaat.
Kom zeker eens kijken want er ligt wel wat : brooddozen,
drankflessen, fluohesjes, jassen, handschoenen, …
Daarna brengen we wat niet opgehaald is naar een inzamelpunt.
Hierbij ook de oproep om de spulletjes van jullie kinderen te
naamtekenen.

Op tijd naar school
Bedankt om dit mee goed op te volgen!
Dit zorgt voor een gestructureerde start van een schooldag.

de school start om 8.35 uur

Belangrijke data voor op het prikbord
Woe 03/04/19
ma 08/04 t/m ma 22/04/19
di 23/04/19
zat 27/04/19
woe 01/05/19
woe 08/05/19
do 09/05/19
zon 19/05/19
zat 25/05/19
di 28/05/19
do 30/05 en vrij 31/05/19
woe 05/06/19
ma 10/06/19
di 25/06/19
woe 26/06/19

Koffiestop Rozenlaan
Paasvakantie
Lezing EHBO bij kinderen door Danny Peeters
Eerste Communie
Dag van de Arbeid
oudercontact KS-LS Rozenlaan & KS Lindenbos
oudercontact KS-LS Rozenlaan
Vormsel
schoolfeest
sleep-in Lindenbos en Rozenlaan
Hemelvaart
Pedagogische studiedag
Pinkstermaandag
kleuterreceptie 3de kleuterklassers
uitreiking getuigschriften & receptie 6de leerjaar
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L4 : vertrek zeeklassen
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2A-6A-6B : zwemmen
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KOFFIESTOP Rozenlaan
1A-3B-4A : zwemmen
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PAASVAKANTIE VAN 6 TOT EN MET 22 APRIL
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De Paasklokken zijn langs geweest
Lezing EHBO bij kinderen om 19u30
L3 : BIB
L5 : kasteel van Gaasbeek
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L5 : van 24/04 tot 30/04 afname van de grote verkeerstoets online
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L4 : sportdag
L6 : vandaag oefenen wij onze fietsvaardigheden ter voorbereiding van het
grote fietsexamen dat in mei doorgaat. Fluohesje & helm niet vergeten!
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EERSTE COMMUNIE
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LS : rapport

D
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2B-5A-5B : zwemmen
Oudste kleuters-L1-2 : toneel ‘Raskat’ van Guy Daniels

