Maandbrief november 2019
schooljaar 2019-2020
U vindt de maandbrieven ook terug op www.sjr.be
Beste lezer van onze maandbrief
De herfstvakantie is achter de rug en zo
komen we in een periode terecht met een
aantal jaarlijks terugkerende activiteiten die
we graag met jullie delen: de ‘choco’verkoop,
de Grote Voorleesweek, de werkdag van onze
ouderraad, … Het zijn allemaal activiteiten
waarbij we graag jullie betrokkenheid en
ondersteuning vragen. In deze maandbrief
lees je er meer over.
De leerkrachten en leerlingen van het derde
leerjaar willen iedereen van harte bedanken die materiaal heeft binnen gebracht voor
hun inzamelactie voor asiel- en zwerfdieren. Zij brachten al het materiaal naar de
organisaties die zich inzetten voor deze dieren.
En … niet vergeten vanaf deze maand dragen al onze kleuters en leerlingen hun
SJRfluohesje!
Vrijdag 8 november : Facultatieve verlofdag! We maken de brug met maandag
11 november. Voor opvang kan je beroep doen op de dienst Buitenschoolse
Kinderopvang van de gemeente Rumst, wel na reservatie!
Een hartverwarmende novembermaand !
het SJRteam

Verloren voorwerpen … toch de spulletjes naamtekenen!

We deden voor de herfstvakantie al een oproep om te komen kijken naar de ‘verloren
voorwerpen’, maar oei, de tafel waarop we deze spulletjes uitgestald hebben, ligt nog
overvol.

We laten het nog een week liggen, dan gaat het wel onherroepelijk weg.
Dus, kom zeker kijken! We vragen ook aan alle klassen van de lagere school om ook
eens langs te lopen.
Toch maar eens al de schoolspulletjes ‘naamtekenen’, zo vinden we sneller ‘het baasje’
terug.

Start van de FLUO-actie

FLUO ACTIE
Van na de herfstvakantie tot aan het
begin van de lente, 21 maart
De herfstvakantie staat voor de deur en naar
jaarlijkse gewoonte starten we na de vakantie
met onze fluoactie.
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
fluohesje.
Daarom willen wij al onze kinderen – ook zij die met de
auto naar school komen – aanmoedigen om een
fluohesje te dragen op weg van en naar school, zodat
ze nog beter en sneller opgemerkt worden in het verkeer. Zo’n hesje is en blijft immers
een goede manier om de automobilisten attent te maken op hun aanwezigheid in het
verkeer.

SJR haalt het ‘hoogste’ deellabel 3

Net voor de herfstvakantie hebben juf Nikki & juf Kaat uit handen van de gedeputeerde van
de provincie Antwerpen deellabel 3 ‘10op10’ ontvangen. En fier dat ze waren!
Het is de bekroning van jaren volgegehouden inspanningen van onze leerlingen, onze
leerkrachten, en jullie ouders om te bouwen aan een verkeerveilge schoolomgeving.
Dit ‘hoogste deellabel’ geeft recht op een mooie subsidie om te investeren in
‘verkeers’materiaal.

Werkdag ouderraad

Zaterdag 23 november richt onze ouderraad haar jaarlijkse werkdag in en dit
zowel in de hoofdafdeling Rozenlaan als in de wijkschool Lindenbos. Inschrijven kan via
volgende link : http://www.sjr.be/kalender/activiteiten.

Wat staat er allemaal te gebeuren :
afval naar het containerpark brengen / binnenmuren
schilderen / struiken, hagen en klimop snoeien /
putjes en daken vrijmaken en afspuiten /
speelplaatsen en voetpaden vegen en bladeren
ruimen / radiatoren stofvrij maken / …

De werken starten om 9 uur en tegen 15 uur is alles hopelijk afgerond. Tijdens de
middag zorgen de leerkrachten voor een heerlijke lunch.
Heb je zin om mee te komen helpen? Een ganse dag, een halve dag of slechts een
uurtje? Iedereen is welkom, ook de kinderen want deze werkdag is een echt familieevent.
Heb je materiaal dat we zouden kunnen gebruiken zoals bosmaaiers, steekschoppen,
bladblazers, harken en rijven, kruiwagens, heggenscharen, schroef- en boormachines,
aanhangwagen … laat het de ouderraad weten (ouderraad@sjr.be).

Lekkere chocoslag!

Van 18 oktober tot 12 november houden we in
onze school een heuse chocoslag.
Prijs chocopot (450 gr) : 5 euro
Voor deze choco werken we samen met de bekende
choco-fabrikant het Boerinneke. Sinds 1955 maken
ze daar de lekkerste choco ter wereld. Met liefde én
verse ingrediënten.
Deze choco smaakt altijd. ’s Ochtends op een verse
boterham, ’s middags machtig lekker in je brooddoos,
als vieruurtje tegen de honger die komt of wanneer je ’s
avonds nog trek hebt in een zoete hap.
Deze choco smaakt overal. Niet alleen op een sneetje brood. Als je de choco opwarmt,
in vloeibare vorm ook op ijscoupes , pannenkoeken en wafels.
Alvast bedankt voor jullie steun en veel smulplezier!

De Grote Voorleesweek

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.
Van 18 tot 22 november gaat de Grote Voorleesweek door.
De voorbije jaren was dit een groot succes, zowel bij de kinderen als bij de voorlezers.

Ook dit jaar heeft de ouderraad van onze school zich ingeschreven voor de Grote
Voorleesweek. Zij zijn dan ook op zoek naar mama’s, papa’s, oma’s, opa’s of andere
sympathisanten die tijdens de Grote Voorleesweek tijd kunnen maken om een verhaal
voor te lezen.
Op vraag van de leerkrachten wordt dit jaar slechts één voorleesmoment per studiejaar
voorzien. Dit zal gebeuren in ‘knusse’ voorleeshoekjes. Hierbij een overzicht van de
mogelijkheden :










Lindenbos : dinsdag 19 november om 11.35
Vlinders, Bijtjes, Kikkers :donderdag 21 november om 13.30
Beren, Kwakkers, Olifanten : maandag 18 november om 11.20
1ste leerjaar : maandag 18 november om 13.30
2de leerjaar : dinsdag 19 november om 14.20
3de leerjaar : dinsdag 19 november om 08.35
4de leerjaar : vrijdag 22 november om 13.30
5de leerjaar : donderdag 21 november om 08.35
6de leerjaar : donderdag 21 november om 14.20

Heb je hier zin in? Stuur dan vóór 25 oktober een mailtje naar
eef.dejaeghere@gmail.com met de dagen en tijdstippen dat jij kan komen voorlezen en
of je een zelf een boek meebrengt of er liever eentje van de school leent.

Spaar mee voor klasballen

Meester Stijn, onze gymleerkracht, verzamelt stickers van kiwi’s’.
Zoals elk jaar beloont ‘Fruit, een lekkere buit’ elke deelnemende school met gratis
klasballen! Daarom proberen wij zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen. Deze stickers
vind je op SunGold, Green en Organic kiwi’s.
U mag de stickers bezorgen aan de klasleerkracht,
zij geeft ze dan wel door aan meester Stijn!
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Start voorleesweek

L1 : Verhalenkat in de bibliotheek

WERKDAG OUDERRAAD

