Maandbrief Mei 2021
schooljaar 2020-2021

Beste ouders
Kleine dingen maken ons in deze dagen blij. Of het nu gaat over buiten sporten, speelgoed mee brengen naar school, een
natuuractiviteit, een fietstocht,…. Allemaal kleine geluksmomenten voor de kinderen en leerkrachten. De stralende
lachen verraden dankbaarheid en geven energie.
Leerkrachten zoeken naar leuke en uitdagende activiteiten om de laatste maanden van het schooljaar fijn af te sluiten.
Geniet van een mooie meimaand!
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Inschrijvingen schooljaar 2021-2022
Nieuws van de werkgroep verkeer – Rozenlaan fietsstraat
Afvalvrije school
Mondmaskerplicht 5de en 6de leerjaar
Nieuws van de werkgroep speelplaats
STEM : moestuinieren op school
Schoolfeest van thuis uit
Meerdaagse uitstappen
Vastenactie ten voordele van FINADO
Juf Elke en Mathieu op bezoek in het 1ste leerjaar
De olifanten op stap naar de serres van orangerie Jaeken

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!

Vlinderklas
Jackie * Walt * Matéo * Charlize * Tristan * Elodie

Bijtjesklas
Momina

Uiltjesklas
Haïdara * Amuun

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 is afgesloten.
Ouders die hun zoon/dochter hebben aangemeld, krijgen in de loop van april een mail of brief met
het resultaat van de aanmelding.
De inschrijvingen voor wie een ticket heeft gekregen, starten op 3 mei en lopen tot en met 26 mei
2021.
Vanaf 31 mei starten de vrije inschrijvingen.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP VERKEER – ROZENLAAN FIETSSTRAAT
Een schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor onze kinderen. Zowel de omgeving
rondom de school, als de weg van en naar school. Het lokaal bestuur van de gemeente Rumst
wil zich inzetten om de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen te verhogen.
Daarom werd beslist om van de Rozenlaan een
fietsstraat te maken. In de fietsstraten is de fietser
koning en de fietsers hebben er voorrang op de
auto. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen,
werden de geschrankte parkeervakken op de
rijbaan verplaatst naar de zijkant en werd de volle
witte lijn die er reeds is aan het begin van de
Rozenlaan doorgetrokken tot aan de kruising met de Seringenlaan. Hierdoor
dient het verkeer op het eigen baanvak te blijven.
We hopen dat door de invoering van de fietsstraat steeds meer en meer ouders gebruik zullen maken van de fiets om hun
kind(eren) naar school te brengen. Praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten tonen aan dat wanneer aan
de schoolpoort de chaos vermindert en de verkeersveiligheid verhoogt, op termijn het gebruik van de fiets
drastisch toeneemt. Een initiatief dat wij alleen maar kunnen toejuichen.
Graag willen wij u er ook aan herinneren dat in de ganse wijk een zone 30 werd ingevoerd. Mogen wij u
allen vragen om rekening te houden met deze snelheidsbeperking.

AFVALVRIJE SCHOOL, KOEKJES EN BOTERHAMMEN ZONDER VERPAKKING
Wij willen een gezonde school zijn en zo weinig mogelijk afval produceren. Wij doen dit omdat
wij het belangrijk vinden dat de aarde en het milieu schoon blijven. Dit vraagt jullie
medewerking.
We willen jullie vragen om de koekjes en boterhammen verpakkingsvrij te houden. Dus geen
plastic, aluminiumfolie of papieren verpakking meer (geen koekjes in een individuele
verpakking). Gebruik een snackdoosje voor koek/fruit en een brooddoos.

MONDMASKERPLICHT 5DE EN 6DE LEERJAAR
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten verplicht een mondmasker dragen op school.
We verwachten dat elke leerling zelf een mondmasker voorziet.
Je voorziet ook best een
reservemondmasker. Bij eventuele vergetelheid of verkeerd gebruik zal de school reserve voorzien.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP SPEELPLAATS
De laatste weken van het schooljaar zijn in aantocht. Nog slechts 8 weken scheiden ons van de grote vakantie.
De werkgroep speelplaats heeft het idee geopperd om
gedurende elke week de kinderen tijdens de speeltijd op een
creatieve en zinvolle manier te laten spelen met een welbepaald
spel, waarbij ruime aandacht besteed wordt aan het samen
spelen, verdraagzaamheid en lerend spelen.
Daarom nodigen wij de kinderen uit om elke week een welbepaald spel mee te brengen naar school (op eigen
verantwoordelijkheid en vrijblijvend). De leerkrachten spelen mee!









Week van 3 tot 7 mei : springtouwen
Week van 10 tot 12 mei : alles op wieltjes (denk zeker aan bescherming en eventueel een helm)
Week van 17 tot 21 mei : jongleren met circusmateriaal (jojo’s, jongleerborden, jongleerkegels, ringen werpen en
opvangen, frisbees, pedaalrollers, diabolo’s, linten en doeken, …)
Week van 26 tot 28 mei : allerlei bal- en groepsspelen, uitgezonderd voetbal
Week van 31 mei tot 4 juni : rekkeren en hoepelen
Week van 7 tot 11 juni : knikkeren, bikkelen en bayblades
Week van 14 tot 18 juni : hinkelen en krijten (op school is er stoepkrijt)
Week van 21 tot 25 juni : de kinderen spelen met eigen gekozen spelen zonder wieltjes. Verras de andere
kinderen met jouw leuk spel

Elke vrijdag vertellen de leerkracht welk speelgoed de volgende week mag worden meegebracht. Er zullen pictogrammen
worden opgehangen in de klassen.
Wij hopen hiermee de kinderen aan te zetten om samen te spelen op een veilige en verantwoorde manier.
STEM : MOESTUINIEREN OP SCHOOL, HOE BEGIN JE ER AAN?
Met de vernieuwing van de speelplaats hadden we in de lessen STEM aandacht voor de vergroening van de school. De
leerlingen hadden allerlei ideeën en zo werd het idee van de moestuin geboren.
Stap 1 : hoe gaan we tuinieren?
We kozen voor moestuinbakken en maakten een offerte op voor hout, worteldoek en
potgrond. We maakten gebruik van de aangeleerde vaardigheden tijdens de
computerlessen (inloggen, opzoeken, opslagen en doorsturen naar de leerkracht). De
ouderraad maakte aan de hand van ons plan de moestuinbakken, waarvoor nogmaals
dank.
Stap 2 : wat willen we planten en zaaien?
Met de chromebooks zochten de leerlingen op wat ze in een periode van 3 maanden kunnen zaaien, planten en oogsten.
Radijzen, sla, snijbiet, rabarber en munt zou moeten lukken.
Stap 3 : het zaaien en planten en het bonenexperiment
Het zaaien en planten is gebeurd. Met het bonenexperiment kijken we wat planten nodig hebben om te groeien. Telkens
laten we 1 eigenschap achterwege (aarde, lucht, licht, water, warmte tegenover alle andere
eigenschappen).
Stap 4 : het verzorgen van de moestuin
In een beurtrol wordt de moestuin verzorgd. Met regenwater dat in het regenreservoir wordt
opgevangen begieten we de planten.
En nu maar hopen op een geweldige oogst. Het is een ontdekkingstocht die de kinderen
ondernemen en hopelijk gaan zij de microbe van het tuineren ontdekken.
Juf Kaat (STEM juf)

SCHOOLFEEST VAN THUIS UIT - ZATERDAG 5 JUNI

Grote activiteiten kunnen nog steeds niet doorgaan. Voor het 2de schooljaar op rij komt er geen groots schoolfeest met
optreden van de kinderen. Op 5 juni houden we voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis een online schoolfeest!





De kinderen zullen jullie met veel enthousiasme tonen waarmee ze in de klas bezig zijn. We versturen een link
zodat u die avond dans, toneel,… van de kleuters/leerlingen in jullie eigen bubbel kan zien.
Een schoolfeest is geen echt feest zonder een hapje en een drankje. Wilt u gezellig aperitieven met uw bubbel,
dan kan u apéroZakken bestellen via de website van de school www.sjr.be. U kan kiezen tussen een apéroZak
voor kinderen (10 euro) en een apéroZak voor volwassenen (20 euro).
Daarnaast organiseert de ouderraad een crowdfunding om speelgoed te financieren voor op de speelplaatsen
(zowel in de Rozenlaan als in Lindenbos). De juffen, meesters en leerlingenraad hebben een lijst van wensen
opgesteld. Het gaat van kleine wensen tot grote dromen. Wilt u tegemoetkomen aan deze wensen/dromen, dan
kan dit eveneens via de website van de school www.sjr.be.

EXTRA-MUROS MEERDAAGSE UITSTAPPEN
De planning van het lopende schooljaar loopt helemaal anders dan we voorzien hadden. Veel zaken die op de agenda
stonden, hebben we omwille van corona-maatregelen moeten annuleren.
Het overlegcomité heeft besloten dat meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn toegestaan
vanaf 1 juni. Dit betekent dat de zeeklassen van 19 tot 21 mei jammer genoeg niet kunnen
doorgaan. Maar niet getreurd, we zijn volop aan het werken aan een leuk alternatief. De
prijs hiervan wordt in mindering gebracht van de reeds betaalde voorschotten. Het saldo
wordt daarna teruggestort.
Momenteel zijn we ook een risicoanalyse aan het maken van de Ravotter- en
Ardennenklassen die doorgaan in juni. Meer informatie volgt.
VASTENACTIE TEN VOORDELE VAN FINADO
Verkoop van groente- en fruitmanden
Door corona konden enkele van onze ‘traditionele’ acties voor Finado helaas niet doorgaan. Toch wilden we ons schooltje
in Haïti ook dit jaar niet in de steek laten.
Via de schoolwebsite verkochten we gezonde fruit- en BBQ-pakketten. Dit werd een succes! 156 pakketten werden er
verkocht en door ons, met alle plezier, klaargezet (met dank aan JAMICO/Aartselaar voor het heerlijke, dagverse fruit en
groenten).
Hierdoor kunnen we toch een mooie som van 624 euro aan Finado schenken.
Dank voor jullie steun!
Werkgroep vastenactie

Sobere maaltijd in Lindenbos
Omdat de kinderen in Haïti ’s middags op school rijst eten, maakten we dinsdag 23 maart op Lindenbos een sobere maaltijd
klaar. De kinderen konden die middag rijst met een lekkere tomatensaus eten. De tomatensaus maakten we klaar met
veel lekkere groenten (selder, ui en wortelen). Door de verstrenging van de corona maatregelen besloten we om de
kinderen niet te laten helpen bij het bereiden van de maaltijd.
Voor enkele kleuters bleef het bij proeven maar de meeste kleuters vonden het SUPERlekker! Er werd dan ook al snel
gevraagd naar een 2de en zelfs 3de portie!
Met het ingezamelde geld hopen we weer enkele kinderen van Haïti te kunnen helpen.
Juf Ann en Juf Hilde (Lindenbos)

JUF ELKE OP BEZOEK IN HET 1STE LEERJAAR

Juf Elke haar kersverse zoontje
Mathieu voorstellen aan het 1ste
leerjaar.
Wat was het leuk om hem te
leren kennen.

DE OLIFANTEN OP STAP NAAR DE SERRES VAN ORANGERIE JAEKEN
Wij ‘de olifantenklas’ gingen op 28 april op stap naar Orangerie Jaeken te Reet. Het zonnetje was
van de partij, dus een perfecte dag om te stappen. Toen we aankwamen, werden we onmiddellijk
onthaald door Charlotte. Charlotte had een zak vol fruit bij zich. Wij moesten raden welk fruit
het was : druiven, citroenen, appelsienen, vijgen, olijven en dadels. Dadels waren voor de meeste
kleuters onbekend. Na het proeven van de dadels bleek al snel dat de helft van de klas ze toch
lekker vonden. Daarna maakten we een wandeling door de serres. We
kregen als opdracht de juiste boom te zoeken bij het fruit dat we daarnet
geraden hadden. De éne soort vonden we al sneller dan de andere 
Nadien was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. We
haalden pitjes uit de citroenen om deze daarna te zaaien. Ook namen we
een stekje van een vijgenboom mee en leerden we hoe we een mini-serre
konden maken.
Nu alles met veel liefde verzorgen en hopen dat binnenkort ons zaai- en stekwerk zijn vruchten
aflevert. Het was een fijne uitstap en nogmaals bedankt aan Charlotte voor de warme ontvangst!
Juf Tine (olifantenklas)

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
Online schoolfeest : zaterdag 05/06/21
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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5A : juf Aïda komt les geven vanaf 06/05 tot en met 21/05
Lagere school : rapport

HEMELVAART

Instapmoment jongste kleuters

L6 : uitstap Ieper

