Maandbrief Januari 2020
schooljaar 2019-2020
Beste ouders

Vanwege het SJR team een vredevolle kerst en een
voorspoedig nieuwjaar!
We zien mekaar terug op maandag 6 januari …

2020
BELANGRIJKE INFO : Nieuw centraal aanmeldingssysteem gemeente
Rumst

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken alle kleuter- en lagere scholen in de gemeente
Rumst met één centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat u uw kind eerst
moet aanmelden via de website www.naarschoolinrumst.be, om het nadien in te
schrijven in de toegewezen school.
Op deze website vindt u alle informatie over de nieuwe aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure voor de Rumstse basisscholen (uitgezonderd Groenlaar).
De eerste aanmeldingsperiode is Aanmeldingen voorrangsgroep 2020-2021. Deze
periode gaat van start op 06/01/2020 en eindigt op 24/01/2020 23:59. De
volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen :




Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook
stiefbroers en stiefzussen of halfbroers en halfzussen of andere kinderen die op
hetzelfde adres wonen
Kinderen van personeel van de school

Is uw kind reeds ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft u uw kind niet opnieuw in
te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs.
Hebt u vragen of wenst u meer info? Neem dan zeker contact op met de dienst
Onderwijs van de gemeente Rumst.
Sociaal Huis
Kardinaal Cardijnstraat 37
2840 Rumst
Tel : 03 888 00 32
Email : onderwijs@rumst.be of aanmelden@rumst.be

Leerlingenraad

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar werden bevraagd of ze in de school ‘een
leerlingenraad’ wensen … het antwoord was ‘unaniem’ : JA!
Via klasgesprekken hebben we samen besproken wat zo’n raad kan betekenen.
En er werden verkiezingen georganiseerd … uiteindelijk werden 9 leerlingen (5 jongens
en 4 meisjes) verkozen die tijdens de leerlingenraad de eigen klas en de andere klassen
vanaf de kleinste kleuterschool zullen vertegenwoordigen.

Dinsdag na de kerstvakantie komen ze voor een eerste keer samen met het kernteam en
de directeur. We kijken nu al uit naar hun voorstellen !

Ontbijtactie ouderraad
Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert de
ouderraad van onze school haar jaarlijkse ontbijtactie.

Ontbijtpakket (8€ pp) :
Lekkere verse croissants * pistolets * beleg * fruitsap *
koffie * thee * choco * confituur * yoghurt * stukje fruit * …
en voor de liefhebbers een flesje cava (5€ pp)!
Levering aan huis tussen 8u en 10u (straal van 7 km van de
school) of u kan het zelf ophalen tussen 7u30 en 9u30
(hoofdschool Rozenlaan 44)
Inschrijven kan online via www.sjr.be/activiteiten.
Bestellen kan tot 3 februari.
Met de inkomsten geeft de ouderraad ieder jaar financiële steun aan de school. Zo
realiseerden de ouderraad o.a. de fietshelling aan de kleuterspeelplaats, ondersteunden
ze de aankoop van nieuwe speeltuigen en het nieuwe afdak voor de lagere school.
Bedankt voor uw steun en smakelijk eten!

GOBELIJNQUIZ 21 MAART 2020

HIJ IS ER WEER!
De enige echte, super fantastische, ongelooflijk geweldige, onovertroffen … GOBELIJN
QUIZ!
Een breinbreker, een hersenactivator, een doordenker, maar bovenal een garantie op
veel plezier!
Afspraak dus op zaterdag 21 maart 2020 in de refter van onze school. De deuren
openen om 19u30, de eerste vraag wordt om 20u00 stipt gesteld.
Ploegen bestaan uit (maximum) 6 leden en deelname kost €20 per team.
Inschrijven kan op de website van de school. Via de button ‘kalender’ en verder
doorklikken naar ‘activiteiten’, kom je zeker bij het inschrijvingsformulier terecht.
De plaatsen zijn beperkt, dus wachten is waarschijnlijk niet zo’n goed idee.

Oproep 5de leerjaar

Vrijdag 24/01 organiseren de juffen van het 5de leerjaar een inleefdag Oudste Tijden.
Hiervoor zijn zij op zoek naar heel wat materiaal om de klassen in te kleden zoals
dierenvellen, oude lakens, camouflagenetten, beenderen … Graag binnenbrengen bij de

klasjuffen.

Vzw Feestvarken – voor ieder kind een fijne verjaardag!

Op 16 december vierden de gemeenten Boom en Rumst de start van hun samenwerking
met Feestvarken vzw, een feestvarken met een dubbele missie.
Hun eerste en belangrijkste missie is om kinderen uit gezinnen in armoede een fijne
verjaardag te bezorgen met een leuk verjaardagspakket. In dit pakket zit een
verjaardagscadeau (25 à 30 euro), een traktatie om uit te delen in de klas en
benodigdheden om thuis een feestje te organiseren. Ze maken hierbij geen onderscheid
tussen ras, nationaliteit of afkomst. Elk kind verjaart en elk kind moet zijn verjaardag
kunnen vieren.
Hun tweede missie is kinderarmoede in België onder de aandacht te brengen. Dit doen
ze door educatieve pakketten uit te werken voor scholen, bedrijven en particulieren. Op
deze manier hopen ze mensen bewust te maken en hen te laten nadenken over dit
thema.
De gemeenten Rumst en Boom zetten een samenwerking op met Feestvarken vzw.
Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen ondersteuning krijgen, zodat ze toch
zonder zorgen samen met hun kind hun verjaardag kunnen vieren. Dit gebeurt in de
vorm van het feestpakket. Zo zorgen zij er voor dat elk kind zijn/haar verjaardag kan
vieren met een feestje thuis en op school.

Proficiat!!!!

Wij namen met onze school deel aan de GROTE
VOORLEESWEEK en we hebben de organisatie kunnen
overtuigen dat onze school een boekenpakket verdient!
De jury koos onze school als één van de 6 winnaars voor de
federatie Antwerpen. Ons origineel concept van een speciaal
lied ‘Lees!’ dat werd gezongen bij de afsluiter in de turnzaal
waar eerst samen werd gelezen en het bezoek van ATV die
een reportage hebben gemaakt vonden zij uniek.
Als prijs krijgt onze school een prachtig boekenpakket met
een 20-tal kind- en jeugdboeken.
Dankjewel ouderraad voor het jaarlijks organiseren van deze
prachtige week en al aan onze voorlees(groot)ouders MERCI!

Tussenkomst mutualiteit BOS-, ZEE- en ARDENNENKLASSEN
Ziekenfondsen komen tegenwoordig financieel tussen wanneer uw kind met de school op
openluchtklassen gaat. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van het ziekenfonds waarbij u
bent aangesloten. Het loont in ieder geval de moeite om het eens na te vragen bij uw
ziekenfonds.
Elke mutualiteit werkt wel op dezelfde manier : op de website van het ziekenfonds kunt u
een document vinden dat moet ingevuld worden. U drukt dit af, laat dit invullen in de
school en u brengt het document terug binnen bij het ziekenfonds. Het is wel zo dat
wij als school dit pas kunnen invullen nadat u alle voorschotten heeft betaald.

Belangrijke data schooljaar 2019-2020
VAKANTIEDAGEN
Herfstvakantie : ma 28/10/19 tot en met zon 03/11/19
Wapenstilstand : ma 11/11/19
Kerstvakantie : ma 23/12/19 tot en met zon 05/01/20
Krokusvakantie : ma 24/02/20 tot en met zon 01/03/20
Paasvakantie : ma 06/04/20 tot en met zon 19/04/20
Dag van de arbeid : vrij 01/05/20
Hemelvaart : do 21/05/20 en vrij 22/05/20
Pinkstermaandag : ma 01/06/20
Start zomervakantie : di 30/06/20 om 12.10
FACULTATIEVE VERLOFDAGEN
Facultatieve verlofdag 1 : vrij 08/11/19
Facultatieve verlofdag 2 : ma 25/05/20
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
Studiedag 1 : woe 18/12/19
Studiedag 2 : woe 05/02/20
Studiedag 3 : woe 17/06/20
EERSTE COMMUNIE & VORMSEL
Vormsel : zat 02/05/20
Eerste communie : zat 23/05/20
Quiz ouderraad : zat 21/03/20
Kleuterdiploma en receptie: woe 24/06/20
Proclamatie 6de leerjaar : vrij 26/06/20
OPVANG NODIG?
Voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen (pedagogische studiedagen,
facultatieve verlofdagen) kan u terecht bij de buitenschoolse kinderopvang (BKO)
ZONNELAND van de gemeente Rumst. U dient wel vooraf in te schrijven!
Tel : 03/844.95.56
www.rumst.be (rubriek diensten/buitenschoolse kinderopvang)
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RATJES : 3 koningen zingen
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L3 : spetterdag
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L5 : inleefdag Oudste Tijden

RATJES : stagiaire juf Isabelle draait een weekje mee in de klas en doet af en
toe ook zelf een activiteit

