Maandbrief juni 2019
schooljaar 2018-2019
woensdag 5 juni pedagogische studiedag = geen school !

Juni, de laatste maand van het schooljaar!
Dit is alweer de laatste maandbrief van dit schooljaar. We willen jullie graag danken
voor het vertrouwen en de goede samenwerking.
Bij deze ook een extra woordje van dank voor alle (groot)ouders die het voorbije jaar
concreet meehielpen aan een of ander project : leesouders, chauffeurs, hulp tijdens het
schoolfeest, en zoveel meer. Van harte dank hiervoor!
Ook een bijzondere dank u wel aan onze ouderraad. Deze mensen steunen niet alleen
onze school met hart en ziel, maar zij dragen door het organiseren van allerlei
activiteiten ook bij aan allerlei projecten. Dank u wel, ouders van de ouderraad!
Het is wel de laatste maankalender maar we communiceren uiteraard nog via ons
mailsysteem naar volgend schooljaar toe …

Nog een drukke, leuke maand en dan
is het vakantie voor iedereen!
Schoolfeest

Het schoolfeest was TOP!!!
We mogen de kleuters, de leerlingen van de lagere school, de leerkrachten, de ouderraad
en al die helpende handen weer een dikke pluim geven!
De foto’s van het schoolfeest vind je op onze website www.sjr.be.

Verloren voorwerpen
In de laatste week van het schooljaar worden onze
bakken van de verloren voorwerpen uitgestald in de
refter.
U kan nu ook al een verloren voorwerp zoeken in de
bakken die in hal staan.
Wat op 28 juni nog in onze bakken zit, wordt
geschonken aan een goed doel!

De laatste dag van het schooljaar

Vrijdag 28 juni is het de laatste dag van het schooljaar.
Om 12u15 is de school gedaan en begint de grote vakantie.
Wie die vrijdag langer opvang voor zijn/haar kinderen nodig heeft, moet de
buitenschoolse kinderopvang van de gemeente Rumst contacteren.
Zorg ervoor dat je al het gerief van uw kinderen mee naar huis neemt:
boekentas, fiets, fietshelm, drinkbus, …

De sprong uit de kleuterschool

Op dinsdag 25 juni springen onze oudste
kleuters uit de kleuterschool. Dit is een
onvergetelijk moment. Hun ouders en
broers/zussen zijn dan ook van harte
uitgenodigd om dit moment samen met de
kinderen en de leerkrachten bij te wonen.

Afscheid 6de leerjaar

We nemen ook dit jaar weer afscheid van een groep kinderen. De
leerlingen van het 6de leerjaar nemen in schoonheid afscheid van
de lagere school met muziek, zang en dans. Dit afscheidsfeestje
gaat door op maandag 24 juni. Alle ouders en broers/zussen van
de zesdeklassers worden hiervoor vriendelijk uitgenodigd. Een
officiële uitnodiging volgt nog!

Laatste schoolrekening

Om de boekhouding tijdig te kunnen afsluiten, geven we u de laatste schoolrekening mee
op vrijdag 14 juni. Wij vragen u uitdrukkelijk om deze rekening binnen de 10 werkdagen
te betalen.
Lindenbos
Vanaf maandag 17 juni dient het ochtend- en avondtoezicht cash betaald te worden aan
juf Hilde die het toezicht doet.
Rozenlaan
Deze week krijgt u een schrijven om aan te duiden op welke dagen uw kind blijft ineten
in de periode 17 juni tot einde schooljaar. We verrekenen dit op de factuur van 14 juni.
Mocht er dan toch iets wijzigen, zetten we dit uiteraard recht.

Uitnodiging opendeurdag academie voor muziek en woord Boom

Op zaterdag 22 juni van 10u00 tot 13u00 organiseert de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord een opendeurdag met als thema : sprookjes.
Op de speelplaats en in de klassen vinden verschillende activiteiten plaats : optredens,
workshops, voorstellingen, uitreiking gemeentemedailles …
Een ideaal moment om de Academie van binnenuit te ontdekken.
Locatie : Hospitaalstraat 27, 2850 Boom

Belangrijke data voor op het prikbord

Facultatieve verlofdagen volgend schooljaar :
 vrijdag 8/11/2019
 maandag 25/5/2020
Ook volgend schooljaar worden er 3 pedagogische studiedagen ingericht. Wellicht worden
dit weer 3 woensdagen. Omdat dit afhangt van de agenda van nascholers kunnen we
deze nu nog niet meedelen. We laten dit zo snel mogelijk weten.

Nog een belangrijke datum voor op het prikbord
Zat 29 september 2019 : BACK TO SCHOOLFUIF ‘70-’80-’90 ingericht door de SJR
ouderraad. Tickets te verkrijgen via www.sjr.be/activiteiten

MAANDKALENDER JUNI 2019
M

3

D

4

W

5

D

6

V

7

Z
Z

8
9

M

10

D

11

Zwemmen : 2A-6A-6B (vrij spelen)
L5 : de eindtoetsen beginnen!
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Zwemmen : 1B-3A-4B (vrij spelen)
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L5 : sportschuur
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L1 : Planckendael
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Vlinders, kikkers en bijtjes : verwendag
Beren, kwakkers, olifanten en ratjes : schoolreis Struisvogelnest
L2 : sportdag
L3 : de bewoners van het bejaardentehuis komen op bezoek
L6 : de zesdeklassers worden gevierd door de gemeente.
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L3 : minigolf en blote voetenpad in de Schorre
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LAATSTE SCHOOLDAG. EINDIGT OM 12u15.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

L6 : start van de toetsenweek

6B : bezoek aan de politie omdat zij gewonnen hebben met de fluoactie.

Zwemmen : 2B-5A-5B (vrij spelen)
Kleuterreceptie voor de kleuters die volgend jaar naar het 1 ste leerjaar gaan
L3-4 : Bokrijk
Zwemmen : 1A-3B-4A (vrij spelen)
L6 : proclamatie om 19u30

