Maandbrief oktober 2019
schooljaar 2019-2020

U vindt de maandbrieven ook terug op www.sjr.be

Beste ouders
U leest het verder in deze maandbrief. Onze school haalde het derde (en hoogste)
deellabel van het 10op10project. SJR mag zich voortaan fier een verkeersactieve
school noemen!
Een dikke proficiat aan ons team, de ouderraad, jullie ouders en natuurlijk onze
leerlingen om jullie volgehouden inspanningen.
Stopt het hier dan? Uiteraard niet! Een schoolomgeving kan nooit veilig genoeg zijn. We
zetten dit verhaal verder!
Onze ouderraad organiseerde vorige zaterdag haar ‘eerste’ fuif! Het was een voltreffer
met veel sfeer en ambiance. Zeker voor herhaling vatbaar! En, de opbrengst vloeit
terug naar de werking van onze school. Bedankt ouderraad!

Oproep 2de handsfietsen voor het 6de leerjaar

Vanaf dit schooljaar gaan onze 6de klassers op woensdag met de fiets naar de
Sportschuur in plaats van met de bus. Super, want dat heeft heel wat voordelen! Een
verplaatsing met de fiets is gezond, beter voor het leefmilieu én het is goedkoper.
Bovendien leren we de kinderen meer vaardig te zijn in het verkeer.
Wij hebben vastgesteld dat een aantal kinderen niet met de fiets naar school kan komen.
Heeft u nog ergens een fiets staan die niet meer gebruikt wordt, neem dan contact op
met het secretariaat (info@sjr.be, 03/888.35.56). De fietsen die geschonken worden
blijven op school zodat ze gebruikt kunnen worden door de leerlingen die zelf geen fiets
hebben.
We doen een warme oproep aan de ouders van het 6de leerjaar om regelmatig de fiets
van hun kind te controleren.

Deze fiets staat al een 3tal maanden in de
fietsstalling op het plein. Mocht u weten van
wie deze fiets is, laat het ons weten.

Tijdschriften uitgeverij Averbode

Vanaf dit schooljaar gebeuren er geen bestellingen meer via ons secretariaat voor
tijdschriften bij de uitgeverij Averbode (Doremi, Zonnekind, …). Indien jullie dit wensen,
en dit is geheel vrijblijvend, kunnen jullie bestellen via de link
www.uitgeverijaverbode.be/thuis.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan
telefonisch op de hoogte te brengen. Dit kan vanaf 08u00
via het nummer 03/888 35 56. Als we geen melding
hebben ontvangen, nemen wij voor 9u00 voor alle
zekerheid telefonisch contact op. Ook een bezoek aan de
dokter of tandarts onder schooltijd horen wij graag!

Medicijnen op school

Een ziek kind hoort niet thuis op school.
Ouders bespreken met de directie/klasleerkracht wanneer hun kind uitzonderlijk
medicijnen overdag moet innemen. Zonder een attest van de dokter (dit vindt u terug
op onze website www.sjr.be), zal er geen gehoor gegeven worden aan de vraag.

Ouders maken mee de school

De SJR ouderraad is samengesteld uit ouders van zowel de kleuter- als de lagere school.
Enkele leerkrachten en directie zijn steeds mee aanwezig op de vergaderingen. Voor de
school is het belangrijk een ouderraad te hebben om samen ‘school te maken’.
Indien je interesse hebt om mee te werken met een ploeg enthousiaste ouders, ben je
van harte welkom op de vergaderingen.

Dit jaar gaan de vergaderingen door op volgende data :







Dinsdag 01/10/2019 om 20u00
Woensdag 06/11/2019 om 20u00
Eind januari (datum nog te bepalen) om 20u00
Woensdag 04/03/2020 om 20u00
Dinsdag 05/05/2020 om 20u00
Woensdag 03/06/2020 om 20u00

Altijd welkom om eens langs te komen, zonder enige verplichting.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op bezoek voor het nemen van individuele en klasfoto’s op
vrijdag 25 oktober.
De fotograaf gaat dit jaar gebruik maken van de zogenaamde Green Screen-techniek.
Dit houdt in dat alle foto’s gemaakt worden met een groene achtergrond die achteraf
wordt weggehaald. In plaats van dit groen kunt u bij het bestellen van de foto’s zelf een
achtergrond kiezen.
Hiervoor is het echter heel belangrijk dat de kinderen GEEN GROENE KLEDING of kleding
met groene details dragen. Alle groen wordt namelijk weggewerkt bij het plaatsen van
die zelfgekozen achtergrond.

Fluoactie

Naar jaarlijkse gewoonte starten we na de herfstvakantie met de
FLUO-ACTIE.
Meer licht brengen tijdens de donkerste maanden van het jaar blijft
ook dit jaar weer een must, want wie opvalt in het verkeer, wordt
gezien. En gezien worden, dat kan je doen door het dragen van
een fluo-hesje!
Daarom willen wij al onze kinderen – ook zij die met de auto naar
school komen – aanmoedigen om hun SJR fluo-hesje te dragen op weg van en naar
school, zodat ze nog beter en sneller worden opgemerkt in het verkeer.
De fluo-actie loopt tot 21 maart, het begin van de lente.

Nieuws van de VERKEERSgroep

3DE DEELLABEL 10op10 BEHAALD
Hoera!
Onze school behaalde het derde deellabel van
het 10op10-project voor verkeersactieve scholen
van de provincie Antwerpen.
Ook dit maal krijgen we met het behalen van het
deellabel subsidies om verkeersmateriaal aan te
kopen. Wat we gaan aankopen, wordt nog verder
beslist.

AANBEVOLEN RIJRICHTING
Wij stellen het erg op prijs als alle ouders meewerken aan de veiligheid van de eigen
kinderen en die van elkaar. Daarom zouden wij u willen vragen om steeds de
aanbevolen rijrichting linksom de school te respecteren.
Wanneer we dit met zijn allen opvolgen, zorgen we voor een vlottere
verkeersdoorstroming en meer veiligheid.
Bedankt voor uw medewerking!

zienen ge

Afspraken kleuterhelling

Om een duidelijk overzicht te hebben op de kleuters die binnenkomen langs de
kleuterspeelplaats, zouden wij u willen vragen om volgende afspraken te respecteren :



Kleuters/kinderen die te voet naar school komen maken gebruik van de trap
Kleuters/kinderen die met de fiets naar school komen en ouders met buggy’s
maken gebruik van de helling

Wij willen ook vragen om de trap en helling
zo snel mogelijk terug vrij te maken.
Op deze manier is het veiliger voor iedereen!

Oproep



Het 5de leerjaar verzamelt spuitjes van meer dan 10ml.
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Zwemmen 2A-6B
L4 : gemeentehuis
Vergadering ouderraad om 20.00
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Zwemmen 1B-3A-4B
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L1-2 : toneel ‘Zebarbar en Villanella’ (cc De Steiger in Boom)
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L5 : zoo van Antwerpen (met de trein)
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L5 : start spreekbeurten bedreigde dieren
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L6 : online catalogus BIB (met de fiets)
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Zwemmen 2B-5A
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Zwemmen 1A-3B-4A
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1B : medisch schooltoezicht
5B : medisch schooltoezicht
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L1 : op uitstap met meter en peter naar het bos
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L5 : Halloweenhappening (blijven slapen op school)
Rapport 1
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Schoolfotograaf

1A : medisch schooltoezicht
5A : medisch schooltoezicht

Kls-L1-L2 : verteltent ‘Oo die stekels’ met Guy Daniels (toneel op school)
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