Maandbrief Januari 2021
schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
De eerste maandbrief van het jaar! 2020 was een bijzonder jaar, dat valt niet te ontkennen.
Zo onvoorspelbaar, zo anders. Een nooit geziene uitdaging. Alles ging op zijn kop, coronaproof werd het nieuwe
normaal. Nooit hadden we erbij stilgestaan dat zo iets kleins, zoveel gevolgen zou hebben. Ten gevolge van de
vele besmettingen werden de sociale contacten, tot heden, drastisch teruggeschroefd. Routine werd losgelaten,
bewegingsvrijheid werd verkleind.
Wij zochten, met vallen en opstaan, de handleiding bij deze veranderde wereld.
Wij hopen dat iedereen het jaar gezond en wel is doorgekomen. Wij zijn fier op de
veerkracht van iedereen. Wij zochten en vonden creatieve wegen naar een zo normaal
mogelijke manier van naar school gaan. Losgelaten gewoontes gaven nieuwe kansen tot
ontmoeting en rust; wij vonden alternatieve momenten van leren en leven.
Wij geven iedereen een pluim voor de inspanningen en flexibiliteit in 2020. Wij wensen
jullie in 2021 heel veel kleine dingen die jullie allen gelukkig en krachtig maken. Samen
zorgen wij voor elkaar. Moge 2021 vooral een jaar worden met hoop, geluk, vreugde en
vooral een goede gezondheid!
Juf Evelyne en het hele Sint-Jozefteam

Pedagogische studiedag
Vrijdag 8 januari is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten, de
kinderen hebben vrijaf!
Ouders die hun kinderen hebben aangemeld bij Zonneland kunnen die dag
gebruik maken van de BKO.

Instappers

Welkom aan alle nieuwe kleuters die na de kerstvakantie zijn ingestapt. Welkom in de SintJozefschool! Welkom in de vlinderklas bij juf Lena.

SINTERKLAAS
Er werd al een tijdje naartoe gewerkt en uitgekeken door de
kinderen, maar toen was het eindelijk zover : vrijdag 4
december kwamen Sinterklaas en zijn Pieten naar onze
school! Het was een drukke dag voor de Sint, maar hij kon
toch nog tijd vrij maken om een bezoekje te brengen aan de
kinderen van SJR.
‘s Nachts waren ze al op bezoek geweest in onze school om
cadeautjes te brengen in alle klassen. De Pieten vonden het
zo leuk in de kleuterklassen dat ze er ook hadden gespeeld.

Spijtig genoeg was opruimen niet aan hen besteed en zo stonden de klassen nog op zijn kop, en stonden er zelfs
zwarte handen in alle klassen en in de gang!
Vrijdag zelf reden Sinterklaas en zijn 3 Pieten eerst met de koets naar Lindenbos. Daar stonden de kleuters hen
buiten op te wachten voor ze in de turnzaal aan hem vragen
konden stellen en dansen voor hem. Juf Ann heeft zelfs een
wedstrijdje zaklopen gehouden tegen een Piet, maar verloor
nipt. Volgend jaar komt een herkansing!
Nadien reed Sinterklaas verder met zijn koets naar de
hoofdschool. De kleuters stonden hem met veel muziek op
te wachten op het basketbalpleintje tegenover de school.

Op de speelplaats van de lagere school stonden de kinderen
van de lagere school ongeduldig te wachten. De Pieten
deden er allerlei zotte dansjes en de kinderen gingen uit hun
dak!
De kleuters en het eerste en tweede leerjaar zijn nog op
bezoek geweest bij de Sint zelf. Tientallen vragen kwamen
voorbij en de kinderen maakten allerlei mooie tekeningen om in zijn galerij te hangen. Ze verwenden de Sint en
zijn Pieten nog met leuke dansjes en liedjes.
En toen was het al tijd om verder te gaan naar een andere school …
Dankjewel Sinterklaas en tot volgend jaar!
Juf Lena
L6 : HAIKU
De zesdeklassers schreven allemaal een ‘haiku’ rond kerstmis.
Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in 3 regels, waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7
en de derde regel weer 5 lettergrepen kent. Geniet van de poëzie.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
Schooljaar 2021-2022
Ook volgend schooljaar werken de kleuterscholen en lagere scholen in Rumst met éénzelfde aanmeldingssysteem.
Als ouder maak je eerst via een website een keuze voor een school. Nadien kan je je kind inschrijven. Kamperen
of uren wachten aan de schoolpoort hoeft niet langer.
Voor wie?
 Kleuters geboren in 2019 of vroeger
 Kinderen die van school willen veranderen
Wanneer kan je aanmelden?
Je kan aanmelden tussen 1 en 26 maart 2021 via www.naarschoolinrumst.be.
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (broers en zussen, halfbroers en
halfzussen, kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben en kinderen van
personeel) melden aan in dezelfde periode als de andere kinderen. De
voorrangsregels blijven dezelfde.
OPGELET :
 ook kleuters voor de wijkschool in Lindenbos dienen zich aan te melden
via deze website.
 Het is niet nodig om opnieuw in te schrijven voor het 1ste leerjaar.
Wat gebeurt daarna?
In april krijg je bericht (via een ticket) of je plaats hebt bij een school uit je voorkeurslijst.
In mei kan je dan je kind inschrijven bij de school waarvoor je een ticket hebt gekregen.
L6 : EUROPABEURS
Het was een leuke en fijne dag.
Elk standje in het museum was mooi ingericht en fijn om naar te
kijken.
Sommigen hadden ook iets speciaals en deden een dansje, een
klein toneelstukje of lieten het volkslied van hun land uit de
Europese Unie horen.
Ook buiten het bekijken en beluisteren van elkaar hebben we een
leuke kerstfilm gezien en spelletjes gespeeld. Het was dus een
SUPERLEUKE dag!!!
Anton en Finn (6B)
Het begint allemaal in de ochtend! De juffen staan ons op te wachten aan de Koekoek. Na het lange wachten
begonnen we met alle tafels. We kregen tijd om onze tafels klaar te maken en elkaars 3D project te bewonderen.
Voor het begin maakten de juffen nog een aantal afspraken en we
maakten ons klaar om naar elkaar te luisteren.
We gingen allemaal om de beurt voor elkaars museum zitten en
luisterden aandachtig. Toen we met iedereen klaar waren, mochten we
een film zien en boterhammen eten. Midden in de film wou de juf onze
even coachen! We liepen toertjes en speelden Dikke Berta! We keken
de film af, ruimden op en speelden onze gezelschapsspelletjes tot onze
ouders ons kwamen ophalen!
Dit was de laatste schooldag van 2020!
Ooo wacht! We willen nog wat meer vertellen over onze spreekbeurten. Iedereen had een heel mooi bord
gemaakt. Soms was het wat moeilijk om stil te zijn, maar toch was het heel fijn!
Er waren echt toppertjes bij! Iedereen deed z’n best en had genoeg info. Er waren mooie kostuums bij en ook
leuke toneeltjes.
Nu weten jullie wat meer, tot de volgende keer!
Anke, Lucca, Sterre (6A)

VERKEERSGROEP
De veiligheid van kinderen in het verkeer is van het allergrootste belang.
Vooral in de buurt van een school moet je dan ook extra voorzichtig zijn, je
snelheid matigen en je aan de verkeersregels
houden.
Dat houdt onder meer in dat je NIET parkeert op
een busstrook. Helaas gebeurt dat nog al te
dikwijls op de busstrook aan de Dahlialaan.
Ondanks onze herhaalde oproepen stellen we nog steeds vast dat sommige ouders,
grootouders, … op de busstrook blijven parkeren.
Op deze manier dienen de bussen halt te houden midden op straat, wat het doorgaand
verkeer belemmert.
MILIEUGROEP
Tijdens de maand december werden de sorteerregels nog eens onder de aandacht gebracht. Aan de hand van
onderstaand versje werd afval gesorteerd :

Esmee houdt van PMD

Jeroen houdt van GROEN

Marij houdt van BATTERIJ

Vladimier houdt van PAPIER

Bas houdt van GLAS

Modest houdt van de REST

BELANGRIJKE DATA VOOR OP HET PRIKBORD
VAKANTIEDAGEN
Herfstvakantie : maandag 02/11/20 tot en met dinsdag 10/11/20
Wapenstilstand : woensdag 11/11/20
Kerstvakantie : maandag 21/12/20 tot en met zondag 03/01/21
Krokusvakantie : maandag 15/02/21 tot en met zondag 21/02/21
Paasvakantie : maandag 05/04/21 tot en met zondag 18/04/21
Dag van de arbeid : zaterdag 01/05/21
Hemelvaart : donderdag 13/05/21 en vrijdag 14/05/21
Pinkstermaandag : maandag 24/05/21
Start zomervakantie : woensdag 30/06/21 om 12.10
FACULTATIEVE VERLOFDAGEN
Facultatieve verlofdag 1 : vrijdag 16/10/20
Facultatieve verlofdag 2 : dinsdag 25/05/21
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
Studiedag 1 : woensdag 21/10/20
Studiedag 2 : vrijdag 08/01/21
Opendeurdag : Vrijdag 29/01/21 van 17.00 tot 19.00
Kleuterdiploma en receptie: woensdag 23/06/21
Proclamatie 6de leerjaar : maandag 28/06/21
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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L6 werkt deze maand rond studiekeuze.

Driekoningen
L1-2-3-4 : zwemmen

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

L5 : inleefdag rond de oertijd

Kleuters : voorstelling ‘Rosse Rik’s kindercafé’

