Maandbrief Maart 2021
schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
Het lijkt maar kort geleden dat u de vorige maandbrief toegestuurd kreeg en
toch is er alweer een maand voorbij. We zien elkaar minder vaak, maar willen
jullie zo goed mogelijk informeren over wat er reilt en zeilt in en rond de school.
Veilig onderwijs organiseren blijft voor ons uiteraard prioriteit nummer één.
Daarom vragen wij aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar om steeds een
mondmasker mee te brengen naar school. Als de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden tussen
leerkracht/ zorg/begeleider en de leerling, vragen wij aan de leerlingen van de betrokken klassen om een
mondmasker te dragen. De leerkrachten en begeleiders dragen continu hun mondmasker.
We merken dat veel kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar na schooltijd op het plein tegenover de school
blijven spelen. Buiten de schooluren is daar evenwel geen toezicht. De leerlingen worden verwacht de kortste
weg naar huis te nemen. Hierbij informeren we jullie dat hun aanwezigheid op het plein onder de
verantwoordelijkheid van de ouders valt.
Dank alvast voor de goede samenwerking!
Het hele Sint-Jozefteam
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NIEUWS UIT HET TEAM
Hoera!
Juf Nikki (vlinderklas) is 15 februari
bevallen van een zoontje, Vito.
Wij wensen juf Nikki, Erind en
Ennio heel veel geluk met hun
zoontje/broertje.

WELKOM
In de afgelopen weken zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart. We hopen dat iedereen zich snel
thuis zal voelen. Heel veel plezier bij ons op school!

Uiltjesklas
Ali Al-Zubaidi
Marie De Wulf
Benjamin Kaddouri

Vlinders
Aurore Coeck
Olivia Vinck
Juliette Scheers
Amy Sleeckx

Kwakkers
Ali Mabsoute
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Vergeet niet om uw kleuter deze maand in te schrijven!
U kan zich aanmelden tussen 1 en 26 maart 2021 via www.naarschoolinrumst.be om uw
zoon/dochter in te schrijven in onze school, zowel in de hoofdschool Rozenlaan als in de
wijkschool Lindenbos.
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (broers en zussen, halfbroers en
halfzussen, kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben en kinderen van
personeel) dienen zich ook in deze periode aan te melden. De voorrangsregels blijven
dezelfde.
In april krijg je bericht (via een ticket) of je plaats hebt in onze school.
In mei volgt dan de definitieve inschrijving.

BLIJ DAT JE OP TIJD BENT!
De bel gaat …
Niemand is te laat.
Iedereen is blij.
Er zijn geen gaatjes in de rij!
Te laat komen kan niet! Dit stoort het klasgebeuren. Op tijd in de klas zijn,
betekent immers dat de kinderen allemaal samen kunnen deelnemen aan het
onthaalmoment : het zorgt voor een rustige overgang van thuis naar school, er
is ruimte voor de leerlingen/kleuters om elkaar te ontmoeten, te vertellen en te
luisteren naar de andere kinderen. De juf of meester vertelt wat ze die dag gaan

doen, wat de nodige structuur geeft. Het werkt storend wanneer de leerkracht haar/zijn taak moet onderbreken
voor kinderen die te laat in de klas komen.
Om te schoolwerking vlot te laten verlopen vragen wij jullie om uw kinderen op tijd naar school te brengen.
VERKEER
Wij hebben een uitdrukkelijk vraag van de buurtbewoners voor de automobilisten :
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.
BEDANKT OM UW MOTER UIT TE ZETTEN TERWIJL U WACHT
NIEUWS VANUIT DE VERKEERSGROEP
21 maart loopt de fluo-actie ten einde.
De actie kende een ongelofelijk succes. Fijn dat jullie, ouders, het belangrijk
vinden om veilig naar school te komen! Het dragen van het fluo-hesje zorgt mee
voor deze veiligheid.
Wij doen een oproep om ook de hesjes te blijven dragen na de fluo-actie, graag
het hele jaar door.

ZWEMMEN

Voorlopig gaan de leerlingen van de lagere school niet meer zwemmen, maar krijgen
ze een vervangende LO-les. We hopen het zwemmen terug te kunnen opstarten na de
paasvakantie.

DIKKE TRUIENDAG

Op 9 februari deed onze school mee aan dikke truiendag. Ook
de berenklas was van de partij. In onze warmste, zachtste en
coolste truien trotseerden we de vrieskou. De verwarming
stond een paar graden lager, maar dat kon de pret niet
temperen.
Juf Inge (berenklas

“STIP-IT” OP SCHOOL
Je las het in de media, je zag het op Ketnet, en wij waren erbij …
In de week van 5 tot 12 februari startten we met de “Stip-It week”: de Week tegen Pesten.

Het doel voor elk kind : 4 groene stippen verdienen, het symbool voor een positief verdraagzaam gedrag. We
beogen een positief klimaat te creëren, waar elk kind de kans krijgt om zich te ontplooien tot een faire houding,
kleine ruzietjes op te lossen. Natuurlijk beter voorkomen dan helen. Om alles duidelijk te maken, staken de
leerkrachten de koppen bij elkaar, op zoek naar een duidelijk evaluatiemodel. Een overzichtelijk stappenplan, dat
leerlingen attent maakte, mocht het hoe dan ook eventjes mislopen, prijkte aan de ramen van de speelplaats.
En zo ving het aan : maandag 8 februari met een startmoment. De vijfde klassers dansten op de melodie van het
‘Stip-It’ dansje. Iedereen had het al snel begrepen. De hele school had de ‘schwung’ met boodschap in de benen.
Een warme week met de allerbeste voornemens was ingezet.

In elke klas werd invulling gegeven aan deze samenhorigheid, volgens eigen klasniveau met zang,
knutselactiviteiten, drama, leesteksten, …
Op vrijdag 12 februari : het slotmoment. Heel de school volgde de move op de tonen van het reeds gekende lied.
Hiermee hopen wij, als leerkrachten, dat de boodschap tot goede inzichten is overgekomen bij alle leerlingen, dat
kleine ruzietjes snel in de kiem worden gesmoord.

Een wereld vol verdraagzaamheid begint ‘hier en nu’, en wij waren erbij.
Meester Philippe (1B)

SNEEUWPRET TIJDENS DE TURNLES!
Tijdens de week voor de krokusvakantie zijn we
getrakteerd op een sneeuwtapijt. Daar moesten we
tijdens de turnles van profiteren!
De oudste kleuters, 1ste en 2de leerjaar zijn dapper
van de grote berg gesleed. Voor het 3de, 4de en 5de
leerjaar
waren
er
loopspelletjes,
sneeuwballengevechten en sleeën.
Sneeuwpret tijdens de turnles!

CARNAVAL
Vrijdag 12 februari … ook In Lindenbos vierden we carnaval!
Hé, waar waren al onze kleuters die dag? In plaats van onze kapoenen
zagen we superhelden, prinsessen, dieren, draken, clowns, K3-meisjes en
nog een heleboel andere mooie, stoere of grappige figuren! Wat zag
iedereen er mooi uit!
Met trommels en vrolijke muziek
begon onze dag. Op de rode
loper gaven de kleuters het
beste van zichzelf en kreeg iedereen een welverdiende applaus.
En die pannenkoek op het einde van de dag? Dat was een lekkere afsluiter
om de vakantie te starten!
Juf Katrin (ratjesklas)
Carnaval in de bijtjesklas! Hoera!
We startten de week ‘braafjes’ met gekke sokken. Maar daar bleef het niet bij
hoor. Grappige hoeden, een dikke trui, bonte kleuren … passeerden de revue om
zo te komen tot het hoogtepunt op vrijdag waar we ‘all the way’ verkleed naar
school mochten komen.
Vanaf het moment dat we carnaval zagen verschijnen op onze kalender, werd er
enthousiast gespeculeerd over hoe iedereen verkleed zou zijn. Sommige kleuters
bedachten elke dag een andere outfit.
Daarom was ik wel heel benieuwd welke
speciale gasten ik vrijdag effectief in mijn
‘circus’ mocht ontvangen.
Wat een vrolijke bende werd dat! Sproeten
piraten en kapiteins, een ridder, een koning, prinsessen, gekke clowntjes en
heel wat dieren (een giraf, bijtje, eenhoorn, vlinder, olifant, hond) kwamen
naar onze circusklas.In de namiddag was er een modeshow waarbij we ons van
onze beste kant konden laten zien aan de vriendjes van de kikker- en bijtjesklas.
Als slot van de show lieten we onze
dansbenen los op een gekke fuif.
Toen de polonaise werd ingezet,
trokken we al dansend naar de
refter waar we de feestweek
afsloten met lekkere pannenkoeken.
Wat een fijne week was dit!
Juf Karen (bijtjesklas)

12 MAART : NATIONALE PYJAMADAG

Vrijdag 12 maart 2021 is het de Nationale Pyjamadag van
Bednet en onze school doet mee!!!
Dit jaar is het thema “dromen”. Want ook zieke kinderen
hebben dromen en die kunnen ze van thuis uit waarmaken.
Bednet zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les en
al de rest, zodat zij later sterk in hun schoenen staan.

Daarom mogen de leerlingen deze dag verkleed naar school komen in .. pyjama natuurlijk!!! Door mee te doen
steunen we zieke kinderen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

INZAMELACTIE NIET-BEDERFBARE LEVENSMIDDELEN VOOR WELZIJNSSCHAKELS
Ook dit jaar steunt onze school de jaarlijkse inzamelactie van de parochie van niet-bederfbare levensmiddelen
voor Welzijnsschakels Boom en Reet. Deze mensen hebben daar echt nood aan en zijn jullie zeer dankbaar.
Concreet kan je niet –bederfbare etenswaren komen afgeven in de inkom van de school. Wij zorgen ervoor dat
alles terecht komt bij de parochie.
Wij danken iedereen die zijn goed hart laat zien in deze moeilijke tijd waarin we zeker oog moeten hebben voor
de minder begoeden uit onze directe omgeving.

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
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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Kleuters : toneelvoorstelling ‘Lap, ik kan het’ door Villa Muze

Nationale pyjamadag : kom jij ook in je pyjama naar school?

