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schooljaar 2019-2020

Beste ouders
Maandag 3 februari ll heb ik ervaren als een eerste schooldag.
Nieuwe leerlingen, nieuwe leerkrachten, een nieuwe
schoolbank, een volledig nieuwe omgeving.
De warme welkom van de hele school hebben mij snel op mijn
gemak gesteld. Ik dank dan ook Dirk om mij dit warm, attent
en gedreven team te hebben overgedragen.
Samen zullen we verder bouwen aan een school waar uw kind
centraal staat.

Maar mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Evelyne
Misselyn.
29 jaar geleden, toen mijn echtgenoot en ik in Hemiksem
woonden, ben ik begonnen als kleuterleidster in de
Zonnekesschool in Hemiksem. Ondertussen werden onze drie
dochters geboren en sinds 2004 wonen we in Edegem.
De laatste 4 jaar heb ik volbracht als beleidsondersteuner waar ik
de nodige ervaring heb mogen opdoen om hier vandaag als
kersverse directeur van SJR te staan. Ik ben heel blij en fier deze
taak op mij te mogen nemen en ik heb er alvast veel zin in!
Ik dank jullie alvast voor het vertrouwen.
Juf Evelyne
Nieuws van de VERKEERsgroep

MAANDAG 9 MAART : BUSEVACUATIE
In het kader van het preventiebeleid van onze school vindt op 9 maart voor alle leerlingen
van de lagere school een oefening op het evacueren van een bus plaats. Aan de hand van
een aantal tips en een praktische bus evacuatie leren de leerlingen en de leerkrachten om
in eventuele noodsituaties de bus zo snel en veilig mogelijk te verlaten.

VRIJDAG 20 FEBRUARI : EINDE FLUO-PERIODE
Op vrijdag 20 februari sluiten we de fluo-actie af en
vieren we het derde deellabel dat we als school
behaald hebben.
Iedereen mag dan zo fluorescerend mogelijk naar
school komen! Pimp jezelf, je fiets, je step … zodat
we je nog eens goed zien!
Een dikke proficiat aan al onze leerlingen die tijdens
de donkerste maanden van het jaar hun best deden
om zichtbaar en veilig naar school te komen.
Uiteraard moedigen wij iedereen aan om ook na de
fluo-actie de hesjes te blijven dragen zodat de zichtbaarheid op straat gegarandeerd blijft.
BEDANKT OM UW MOTER UIT TE ZETTEN TERWIJL U WACHT
Mogen wij aan de ouders, die met de auto komen en die te vroeg
aan de school zijn, vragen om hun motor stil te leggen en deze
niet de hele tijd te laten draaien.
Het geluid van ronkende motoren is storend voor buurtbewoners,
de uitlaatgassen zijn slecht voor de luchtkwaliteit en het verbruik
van een draaiende wagen kost geld.
Een gezonde en aangename schoolomgeving is belangrijk voor
kinderen, hun ouders en de buurtbewoners.

Ontbijtactie ouderraad

Op zaterdag 15 februari werden er liefst 360 ontbijtpakketten aan huis
geleverd of afgehaald. De ontbijtactie was dus een groot succes!
Dankjewel aan iedereen die een ontbijt bestelde, aan alle helpers die (enorm) vroeg zijn
opgestaan, aan de chauffeurs, aan alle gulle sponsors : Delhaize Reet, Brasserie Het
Kasteeltje in Willebroek, Alvo Reet, Rombouts, Vishandel De Nijn, Bakkerij Wim en Zoon
in Boom, Hanos, Volvo Vermant en ING Boom!

Vastenactie

De Vasten start op 26 februari. Ook dit jaar gaat onze
steun naar FINADO. Via onze trouwe medewerkster
Marina krijgen we de kans om ons steentje bij te
dragen aan de verschillende projecten van FINADO in
Haïti. FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs.
Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht
voor kinderen, het is ook één van de milleniumdoelstellingen.

Door foto’s van ons projectschooltje in Haïti te
tonen, verhalen te vertellen, geknutseld speelgoed
te tonen, spelletjes te spelen die kinderen in Haïti
spelen, laat Marina onze leerlingen kennis maken
met de leefwereld van hun leeftijdsgenootjes in
Haïti.

We organiseren volgende acties om geld in te zamelen voor FINADO :










Vrijdag 6 maart : kinderen kunnen als 10-uurtje een appel bestellen
Vrijdag 20 maart : kinderen kunnen als 10-uurtje een banaan bestellen
Woe 25 maart : koffiestop Lindenbos van 11.00 tot 12.30
Woe 1 april : koffiestop Rozenlaan van 11.00 tot 12.30
Tegen een vrijwillige bijdrage kan u genieten van een (h)eerlijk kop koffie
met cake en/of verse soep met brood
Do 2 april : sponsorwandeling (lagere school)
Vrij 3 april : we sluiten af met broodjes
Inzamelactie kleine centjes
De juffen van Lindenbos organiseren een sobere maaltijd (info volgt)

GOBELIJNquiz ouderraad – zaterdag 21 maart
Binnenkort is het weer zo ver … de leukste quiz van het land,
georganiseerd door de ouderraad, gaat door op
zaterdag 21 maart in de sporthal van onze school.
Deuren openen om 19.30,
de eerste vraag wordt gesteld om 20.00 uur.
Inschrijven kan op de website van de school www.sjr.be. 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!

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)

Wij wensen iedereen een fijne krokusvakantie!
Geniet ervan en wij zien iedereen graag weer op 2 maart!
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VASTENACTIE : appel als 10-uurtje
L1 : uitstap naar Tivoli. We komen meer te weten over … brrr … insecten
5A : auteurslezing Luc Descamps in de BIB

Lagere school : busevacuatie
L4 : Urania

5B : auteurslezing Luc Descamps in de BIB

BEREN-KWAKKERS-OLIFANTEN-RATJES : voorstelling ‘Buurman’ van Verhalenkat in
de BIB
L1 : sportdag
L2 : bezoek veeboerderij
EINDE FLUO-ACTIE
VASTENACTIE : banaan als 10-uurtje
L2 : auteurslezing Jef Aerts in de BIB
6B : medisch schooltoezicht
GOBELIJNQUIZ OUDERRAAD

L3 : Antwerpen
L4 : lentewandeling door ‘Het Broek’ in Willebroek
BIB
KOFFIESTOP LINDENBOS

Zwemmen 2A-6A

