Maandbrief Februari 2021
schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
Het zijn drukke tijden, maar gelukkig hebben we perspectief. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst.
Vertrouwen is belangrijk. Op alle vlakken. Wij willen jullie danken voor jullie vertrouwen in ons en voor jullie
geduld. Op vlak van corona is onze school, tot nu toe, gespaard gebleven van grote uitbraken en we hopen dit
zo te kunnen houden. Graag willen we op de hoogte gesteld worden als er iets speelt in een gezin.
Komende maand vieren wij de jaarlijkse carnavalfeesten en de krokusvakantie is alweer
in zicht. In deze maandbrief vindt u meer informatie over de activiteiten die op de agenda
staan voor februari maar ook een fijne terugblik en sfeerbeelden van enkele voorbije
activiteiten.
Het zwangerschapsverlof van Juf Elke (1B) is gestart. Wij verwelkomen meester Philippe
in het 1ste leerjaar. Hij deed reeds een vervanging in het 2de leerjaar.
Wij wensen iedereen alvast een aangename vakantieweek toe.
Veel leesplezier.
Namens het team en Evelyne Misselyn, Directeur Sint-Jozefschool

9 FEBRUARI : DIKKETRUIENDAG
Zoals u weet moeten we – zolang we ons in ‘code oranje’ bevinden – de klaslokalen extra verluchten. Daardoor
is het kouder dan gewoonlijk in de school. De kleuters, leerlingen, leerkrachten zijn de koude daardoor al een
beetje ‘gewoon’ en kleden zich in laagjes en/of trekken een dikke trui aan in de klas. De verwarming staat nog
aan en dat is uiteraard niet erg milieuvriendelijk.
We kijken hoopvol uit naar de vaccins tegen het
coronavirus. Maar voor de klimaatopwarming is er geen
vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn de
klimaatacties. Daarom is de slogan voor de 17de editie van
de Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het

klimaat!
Als we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we
samen veel bereiken. Frank Deboosere geeft het voorbeeld!
Ook onze school doet mee! Trek dus op 9 februari zeker een
dikke trui aan, want wij zetten de verwarming alvast een
graadje lager!

KLIK HIER VOOR HET FILMPJE

CARNAVAL VERKLEEDWEEK
De week voor de krokusvakantie, van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari, houden we op school een

VERKLEEDWEEK.

Elke dag mogen de kinderen verkleed in een bepaald thema naar school komen. Op
vrijdag mogen ze hun fantasie de vrije loop laten!

maandag : GEKKE

SOKKEN dag
dinsdag : GEKKE DIKKETRUIEN dag
woensdag : BONTE KLEUREN dag
donderdag : GEKKE HOEDEN dag
vrijdag : CARNAVAL

DE VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN
Van vrijdag 5 februari t.e.m. vrijdag 12 februari 2021 maken we samen
duidelijk dat pesten niet kan. De week wil een aanmoediging en inspiratie
zijn om werk te maken van een pestvrije omgeving voor de kinderen.
Wij starten maandag met de STIP-it – actie: Samen Tegen Iemand Pesten
Via de link “stip it dans” kan u al een kijkje nemen naar de STIP IT dans

L5 : INLEEFDAG OERTIJD
Hierbij 3 korte tekstjes over de inleefdag oudste tijden, een inleefdag waarbij de kinderen van het 5 de leerjaar
werden ondergedompeld in de oudste tijden en aan de hand van allerlei opdrachten deze periode leerden
kennen

Het was echt een super leuke dag!
Iedereen was verkleed en de klas was helemaal versierd
in het thema van de oudste tijden.
Er waren leuke opdrachten. We moesten een
rotsschildering maken en er was ook een grot in de klas.
Ik herkende onze klas niet meer!
Cas en Jolan (5B)

Oertijd in het vijfde leerjaar. De klas was echt mooi
versierd en we werden verdeeld in best wel leuke
groepen. Het was de beste maandag ooit! Meestal
vind ik maandagen saai, maar die maandag vergeet
ik NOOIT!
Julie (5B)
Maandag 18 januari : de klas was tof versierd. Er
waren leuke groepjes, leerrijke opdrachten en super
toffe schuilplekken. Er was ook een ‘nep’ kampvuur,
dat helaas koude gaf. HET WAS DE LEUKSTE
MAANDAG OOIT!
Eline (5B)

ELFJES VAN ONZE VIERDEKLASSERS
Onze 4de klassers maakten de voorbije maand elfjes. Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld
over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer
1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.

TONEEL KLEUTERSCHOOL
Donderdag 21 februari kwam ‘Alles loopt op rolletjes’ met het poppenspel ‘Kijk eens naar
het vogeltje’ naar onze school. Rekening houdend met de coronamaatregelen genoten de
kleuters van een fijn, muzikaal poppenspel.
De kleuters ontdekten dat in de woonwagen Schwek woonde en hij was vandaag zelfs
jarig! Schwek wilde graag koekjes bakken voor zijn verjaardag maar hij had geen eieren.
Hij vroeg de kip om hulp maar het lukte haar niet om eieren te leggen. Wat een stomme
kip. Schwek was niet lief voor de kip waardoor de kip besloot om weg te gaan . Wat nu?
Misschien kon zijn vriend Radja hem helpen. Eerst werd er
een gouden ei getoverd maar daar kan je geen koekjes van
bakken. Dan toverde Radja de kip terug en werden er wel 5
eieren gelegd.
Schwek kon eindelijk koekjes bakken. En toen kwam zijn
bezoek : de barones, de generaal, de prins en de prinses. Het
bezoek leek wel heel hard op enkele kleuters van onze school
. Op het einde kregen alle kleuters een koekje van
Schwek! Mmmm.
Juf Ann (Ratjesklas)

STEM HOEKENWERK

Met opdrachtkaarten leerden we de BEE-BOT PROGRAMMEREN
zodat hij het juiste parcours aflegde. En neen, de robot is nooit
verkeerd. Hij neemt de route die werd geprogrammeerd. Echt
waar!

Corona-proof koekjes verdelen? Dan ontwerpen we een
KOEKJES KATAPULT. Veilig voor iedereen en leuk was het ook!

Sint wou dit jaar eens een HOVERCRAFT uitproberen als
vervoermiddel. De Pieten zagen een raceauto wel zitten. Dus
gingen de leerlingen aan de slag. Samen bekeken zij hoe de
hovercraft werkte. Waarom lukt het bij jou wel en bij mij niet?
Onderzoekend werken!

Verder experimenteerden we nog met ZWAARTEKRACHT EN
OPPERVLAKTESPANNING want een bol speelklei kunnen we
laten drijven (wel in een andere vorm natuurlijk)!

BOEMPATAT INZAMELACTIE
Er werd heel wat materiaal ingezameld
voor de organisatie BOEMPATAT in Boom,
een ruilwinkel waar spulletjes voor
kinderen tussen 0 en 5 jaar geruild kunnen
worden (meubeltjes, kleding, speelgoed,
…).
Dankjewel aan iedereen die materiaal
heeft gebracht voor dit, zeker in
coronatijd, hartverwarmend initiatief!

NIEUWS VAN DE VERKEERSGROEP
Denkt u eraan een loopfiets aan te kopen voor u kleuter? Hierbij enkele
praktische tips van Verkeer op School waar je kan op letten bij de aankoop
van een loopfietsje :
https://www.verkeeropschool.be/flyers-voor-ouders/aankoop-van-eenloopfiets/?_cldee=aW5mb0BzanIuYmU%3d&recipientid=contact2ae294a03330e2119afa005056af5231f333afae7b7544f0b94b197bedff8803&esid=7f2f2162-cd5b-eb11-a86600155d68a107

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.

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
Schoolfeest : zaterdag 05/06/21
Uitreiking kleuterdiploma : 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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