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Beste ouders

Op 1 februari 2020 geef ik de
directeursstoel door aan Evelyne
Misselyn.
Evelyne was 25 jaar kleuterjuf en 4 jaar
beleidsondersteuner in de
Zonnekesschool in Hemiksem.

25 jaar geleden startte
mijn verhaal in SJR …
Na eerst les gegeven te
hebben in het 1ste
leerjaar in Borgerhout, in
het 1ste leerjaar in de
Sint-Lutgardisschool in
Schelle en in de
oefenschool van de
onderwijzersopleiding in
Antwerpen, startte ik 25
jaar geleden aan een
nieuwe levensuitdaging.
Ik had er heel veel zin
in!!!

Ik kijk met veel nostalgie terug op de voorbije jaren. Ik mag dan ook een warm,
dynamisch team doorgeven. Ik ben heel fier op deze collega’s en daar bedoel ik niet
alleen de leerkrachten mee maar ook de secretariaatsmedewerkers, toezichters,
poetsdames, karweiman, … die zich dag in dag uit willen inzetten voor jullie kinderen.
Samen met jullie kinderen ga ik hen ongelooflijk missen.
Bedankt ouders voor het vertrouwen in mij en in SJR.
Het gaat jullie en jullie kinderen goed!
Dirk Coeck

Ontbijtactie ouderraad
Op ZATERDAG 15 FEBRUARI organiseert de ouderraad van onze school haar jaarlijkse
ONTBIJTACTIE.
Voor de prijs van 8 EURO per persoon krijgt u een heerlijk
ontbijt met verse croissants, pistolets, beleg, fruitsap, koffie,
thee, choco, confituur, yoghurt, een stukje fruit … en voor de
liefhebbers met een flesje cava (5 euro pp).
Woont u binnen een straal van 7 km van de school, dan kan u
er voor kiezen om uw ontbijt thuis te laten leveren tussen
08u00 en 10u00. Woont u verder weg, dan kan u uw ontbijt
komen afhalen op school tussen 07u30 en 09u30.
Inschrijven kan online via www.sjr.be/activiteiten. Bestellen kan tot 3 februari.
Met de opbrengst van de ontbijtactie geeft de ouderraad ieder jaar financiële steun aan
de school. Zo realiseerden zij 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!

Gobelijn quiz 21 maart 2020
Hij is er weer!
Zaterdagavond 21 MAART 2020 organiseert onze ouderraad de enige echte, super
fantastische, ongelooflijk geweldige, onovertroffen … GOBELIJN QUIZ.

WAAR : sporthal van de Sint-Jozefschool
DEUREN : 19u30. Gelieve op tijd te zijn, de eerste vraag wordt stipt om 20u00 gesteld.
INSCHRIJVINGSGELD : 20 euro per team (maximum 6 leden). Ter plaatse te betalen.
INSCHRIJVEN : op de website van de school. Via de button ‘kalender’ en verder
doorklikken naar ‘activiteiten’, kom je zeker bij het inschrijvingsformulier terecht.
Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt!

Nieuws van de verkeersgroep

We zitten volop in de FLUO-periode en we zijn trots te mogen
vaststellen dat tijdens onze vorige prikactie van 17 januari
van onze leerlingen goed zichtbaar waren in het verkeer!

98%

Dikke duim en we doen zo verder ….

Carnaval

Op vrijdag 21 februari wordt het op school een knotsgekke boel!
Die dag vieren we carnaval. Meer info volgt!

Voorleesweek
Vorige week mochten we van het Davidsfonds, tijdens de voorleesweek gewonnen,
boekenpakket in ontvangst nemen. Het is een grote doos vol leesplezier …

1 februari … belangrijke datum voor scholen
1 februari, een belangrijke datum voor vele scholen. De kleuters en leerlingen die dan
ingeschreven zijn, bepalen de werkingstoelage (het geld dat een school krijgt) en het
lestijdenpakket (hoeveel ambten er mogen ingericht worden) voor het volgende
schooljaar 2020-2021.
Onze school telt op 1 februari 2020 438 kinderen : 272 leerlingen in de lagere school,
130 kleuters in de afdeling Rozenlaan en 36 kleuters in de afdeling Lindenbos. Dit zijn er
8 minder dan op 1 februari 2019.

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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Openklasdag voor nieuwe leerlingen en hun ouders van 14.30 tot 18.00
L6 : PTS Boom (met de fiets)
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L6 : PTS Boom (met de fiets)
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Zwemmen 2A-6A
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
L6 : oudercontact

L4 : Suske en Wiske museum
L6 : OLVI Boom (met de fiets)

ONTBIJTACTIE OUDERRAAD
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Zwemmen 2B-5B
L3 : bejaardentehuis
L4 : bowling
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Zwemmen 1B-3A-4B
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L6 : oudercontact rond studiekeuze
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Carnaval
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KROKUSVAKANTIE VAN MAANDAG 24 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 1 MAART

