Maandbrief Juni 2021
schooljaar 2020-2021

Beste ouders
Het was een bijzonder schooljaar. Een gek jaar! Een schooljaar waar we voor de tweede maal alles anders moesten
organiseren met bubbels, soms afstandsonderwijs, anders brengen en halen van de kinderen, leerkrachten en leerlingen
met een mondmasker….. we moesten ook heel veel de handen wassen. Het was eentje om niet snel te vergeten. En toch
…. hopelijk kunnen we het vlug achter ons laten.
We willen jullie alvast bedanken voor jullie begrip en medewerking. Jullie hebben zich in bochten moeten wringen om
alles gecombineerd te krijgen. Ook wij zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen. We zijn er toch wel een beetje trots
op. Het is ons gelukt om met elkaar in verbinding te blijven en onze leerlingen te begeleiden bij hun leerproces.
Als team kijken wij uit om volgend schooljaar september weer “normaal “ les te geven en school te mogen maken.
Met deze laatste nieuwsbrief willen we nog wat informatie en nieuws meegeven over de voorbije maanden. We wensen
alvast iedereen eeen fijne vakantie toe!
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Het 4de leerjaar kon niet op zeeklassen, maar niet getreurd….
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Nieuws uit de werkgroep speelplaats
Fietsexamen 6de leerjaar
Stem op school
Schoolfeest van thuis uit: zaterdag 5 juni
Keukenmateriaal voor de buitenkeukens op de kleuterspeelplaats

WELKOM

Woensdag 26 mei is Natalia gestart in 4B.
We hopen dat zij zich snel thuis zal voelen.
Heel veel plezier bij ons op school!

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 is afgesloten.
Ouders die een ticket kregen om hun dochter/zoon in te schrijven, kregen de kans
hun kind in te schrijven tot en met 26 mei.
Vanaf 31 mei starten de vrije inschrijvingen.

Kleuters vanaf 2, 5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
De instapdata voor schooljaar 2021-2022 zijn :
Kinderen geboren tot en met…
Komen na….
1 maart 2019
Zomervakantie
8 mei 2019
Herfstvakantie
10 juli 2019
Kerstvakantie
1 augustus 2019
Instap 1 februari
7 september 2019
Krokusvakantie
19 oktober 2019
Paasvakantie
30 november 2019
Hemelvaart

Dus vanaf ….
1 september 2021
8 november 2021
10 januari 2022
1 februari 2022
7 maart 2022
19 april 2022
30 mei 2022

Kinderen geboren na 30 november 2019 mogen naar school op 1 september 2022.
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag instappen zonder rekening te houden met de instapdata.
HET 4de LEERJAAR KON NIET OP ZEEKLASSEN, MAAR NIET GETREURD …
Door corona mochten we niet op zeeklassen.
Daarom deden we leuke andere activiteiten.
Eerst gingen we naar het circus. Daar hebben we
geleerd om te jongleren. We oefenden ons
evenwicht te houden, we deden tikspelletjes en
we maakten een menselijke piramide. We zijn
ook even naar de speeltuin geweest.
De volgende dag zijn we naar de bowling
gewandeld en speelden we tegen elkaar! Ook dat
was heel leuk.
Juliette Teck (4B)
PROCLAMATIE OUDSTE KLEUTERS & 6DE LEERJAAR
Ook dit jaar nemen heel wat kleuters afscheid van de kleuterschool om de belangrijke
stap te zetten naar de ‘grote school’. Omdat zij met succes de kleuterschool hebben
doorlopen, verdienen zij natuurlijk ook een echt kleuterdiploma. Ouders die aanwezig
willen zijn op deze officiële plechtigheid dienen woensdag 23 juni (olifanten en
kwakkers) en donderdag 24 juni (beren en ratjes) zeker vrij te houden.
Op maandag 28 juni vindt de proclamatie plaats van onze zesdeklassers. Zij ontvangen
dan hun getuigschrift basisonderwijs. Natuurlijk hoort bij zo’n officieel afscheidsfeest ook een receptie voor de ouders. Dit
gaan we coronaproef organiseren. Wij wensen onze zesdeklassers alvast het allerbeste toe bij hun verdere studies!
Uiteraard blijven zij steeds van harte welkom op onze school.

LAATSTE SCHOOLDAG – EERSTE SCHOOLDAG
De laatste schooldag is op woensdag 30 juni (einde om 12.10).
Het nieuwe schooljaar start op woensdag 1 september 2021.

VERLOREN VOORWERPEN

Op de laatste schooldag zullen alle gevonden voorwerpen uitgestald worden onder het
afdak van de lagere school. Kom dus even kijken want tijdens de zomervakantie wordt het
definitief opgeruimd.

NIEUWS UIT HET TEAM

Juf Hilde (kinderverzorgster)
is heel fier op haar
kleindochters.
Op 15 maart werd Billie
geboren en op 11 mei
Marilou.
Billie

Proficiat aan de hele familie!

Marilou

Op 5 april werd Ellis geboren,
derde dochtertje van juf Debby (kikkerklas)
en zusje van Billie (kwakkers) en Pippa (beren).
Proficiat aan de grote zussen,
de ouders en de hele familie!

Donderdag 27 mei namen we afscheid van Viviane, onze topper van een poetsvrouw. Viviane was bijna 15 jaar in dienst.
Omdat ze door iedereen zo graag gezien werd wilden we haar afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De leerlingen
en kleuters namen tijdens het afscheidsmoment zelfs de borstel bij de hand, als eerbetoon.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP SPEELPLAATS
In de maand juni mag volgend speelgoed meegebracht worden om te spelen op de speelplaats :
•

31/05-04/06 : bal- en groepspelen (even geen
voetbal)

•

07/06-11/06 : rekkeren/hoepelen

•

14/06-18/06 : knikkeren/bikkelen en
tollen/beyblades

•

21/06-25/06 : hinkelen en krijten

•

28/06-30/06 : vrije keuze (niets op wieltjes)

De kinderen van de klas hadden heel wat speelgoed mee.
We vonden het allemaal superleuk, vooral alles op wieltjes.
De wieltjes waren met het meest, de step was de grootste hit,
Het skateboard was met wat minder pit.
Bas (3A)
FIETSEXAMEN 6DE LEERJAAR

Donderdag 6 mei deden onze zesdeklassers mee aan het Grote Fietsexamen. Het
Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het
basisonderwijs. Hiermee kunnen we testen of de zesdeklassers klaar zijn om veilig
en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Dit is een belangrijke vaardigheid bij de
overstap naar de middelbare school.

Donderdag 6 mei. Toch wel een beetje spannend in het begin hoor, en dat
volgens mij voor de meesten. Want wat nu als je fiets niet in orde was (geloof
me, dat zou echt vreselijk zijn geweest). Tot zover ik weet is er gelukkig
niemand mee in de problemen gekomen.
Maar dat was voor de meesten het enige spannende hoor, want voor de rest
was alles gewoon supertof. Zowel het examen als het behendigheidsparcours.
Oh, dat wast tof!
Dus voor de kinderen die nog dit examen moeten doen, I promise, stress is
overbodig!
Milo (6B)
Hallo, ik ben Anke uit het 6de leerjaar.
Samen met mijn klasgenoten heb ik vorige week een leuk fietsparcours gedaan. We gingen allemaal met onze fietsen tip
top in orde – want de politie zou dat controleren – beginnen aan het
parcours.
We begonnen met het obstakel parcours. Daar deden een paar
agenten voor hoe je de obstakels die op de parking van Groenlaar
stonden, moest doen.
Na het obstakel parcours moesten we naar de controle om daarna
aan het examen te beginnen!
Ondanks al de pijlen waren er toch een paar klasgenoten verloren
gefietst!
Natuurlijk is dat allemaal goed gekomen!
Het was een leuke ervaring!
Anke (6A)

STEM OP SCHOOL

Elke vrijdag komt een groepje Plussers van het 5de en 6de leerjaar samen. We hebben experimenten gedaan rond fijn stof,
geluid en krachten. Ook hebben we leren programmeren met Scratch, een programma waarbij je codeblokken in een
speelveld moet zetten waarmee je zelf toffe spelletjes kan maken. Niet eenvoudig, want programmeren is experimenteren
en proberen, opnieuw en opnieuw tot het juist is. We mochten dit ook aan onze klasgenootjes uitleggen, wat wel leuk
was.
Wil je het experiment over fijn stof zelf proberen?
Maak je eigen FIJNSTOFMETER.
• Knip uit een brik een rechthoek/vierkant
• Smeer een laagje vaseline op de zilveren kant
• Plak op de achterkant dubbelzijdige tape
• Zoek plekjes waarvan je denkt dat er veel of weinig stof zal zijn
• Vergelijk na een week de verschillende kartonnetjes
Tip! Als je een foto neemt, kan je inzoomen en zie je heel goed het fijn
stof zitten.

SCHOOLFEEST VAN THUIS UIT - ZATERDAG 5 JUNI

Super trots op ons alternatief digitaal schoolfeest, het was een geweldig succes! Jong en oud, groot en klein hebben
genoten van dit fijne alternatief. Er werden in totaal 431 ApéroZakken verkocht.
Deelnemen aan de crowdfunding om speelgoed te financieren voor op de speelplaatsen kan nog tot en met 12 juni. Dit
kan via de website van de school www.sjr.be.
We willen graag iedereen bedanken die op één of andere manier zijn/haar steentje bijdroeg om dit alternatief schoolfeest
uit te werken.

KLEUTERS ZOEKEN KEUKENMATERIAAL
De kleuters zijn dolenthousiast over de nieuwe buitenkeukens.
Er is al heel wat materiaal waarmee ze kunnen koken, maar als u thuis nog oude
potten, pannen of klein keukenmateriaal heeft liggen, dan is dit meer dan
welkom.
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ONLINE SCHOOLFEEST – AFHALEN APEROZAKKEN

L6 : bosklassen (ganse week)

L1 : daguitstap De Schorre

OK: Diploma-uitreiking: olifanten en kwakkers
Kleuterschool : verwendag
L5 : Technopolis (digitaal op bezoek)
OK: Diploma-uitreiking: beren en ratjes
Kleuterschool : verwendag
L4 : Jump Univerz (Schelle)

Lindenbos: verwendag
Lagere school: verwendag
L4 : minigolf in de Schorre (voormiddag)
L6 : proclamatie
Lagere school: verwendag
L3 : Bokrijk

