Maandbrief oktober 2021
schooljaar 2021-2022

Beste ouders
De eerste schoolmaand zit er op. Klasafspraken werden gemaakt, de kinderen werden het schoolritme terug
gewoon, de leerstof van vorig schooljaar werd herhaald. Er kwam, zeker in het eerste leerjaar, al heel wat nieuwe
leer- en leesstof aan bod. Het is ook belangrijk om dagelijks kort samen met uw kind thuis te lezen. Maak van
voorlezen daarom een vast onderdeel van de dag, net als tandenpoetsen. Lezen biedt op verschillende vlakken
tal van voordelen : lezen verbetert de taalontwikkeling, de woordenschat, concentratie en creativiteit neemt toe.
Vandaag, dinsdag 5 oktober staat in het teken van de “Internationale dag van de leerkracht”. Leerkrachten spelen
immers een sleutelrol in de volwassenen van morgen. Ze zijn een bron van vooruitgang en inspiratie. Ze verdienen
met hun prachtige beroep een dag in de spotlights.

Het doet ons ook veel plezier dat we de coronamaatregelen weer wat losser mogen laten. In deze nieuwsbrief
leest u daar meer over, net als over de leuke activiteiten die in september hebben plaats gevonden.
Na de herfstvakantie wordt het dragen van een fluohesje weer zeer belangrijk. We moedigen eveneens het dragen
van een fietshelm aan. Als er klasuitstappen gepland zijn, is het fluohesje verplicht. Bij fietsuitstappen is ook het
dragen van een fietshelm verplicht, ook voor de begeleiders! Kinderen die geen fietshelm hebben, kunnen een
helm van de school gebruiken. Het is aangewezen om het hesje en de helm van je kind(eren) te naamtekenen.
Wij wensen jullie een fijne oktobermaand.
Vanwege het hele Sint-Jozefteam.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober komt de fotograaf op school voor het nemen
van de individuele foto’s en familiefoto’s (broers en zussen).
do 7 oktober : ROZENLAAN
vrij 8 oktober : LINDENBOS
Kleuters uit Lindenbos die een grote broer/zus hebben in de Rozenlaan worden
verwacht in de Rozenlaan op donderdag 7 oktober tussen 08.00 en 08.30 voor het
nemen van de familiefoto.
Zorgt u ervoor dat uw kind er die dag extra leuk uitziet? Dan wordt de foto beslist prachtig!
CORONAMAATREGELEN
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en
quarantaine:
o
o
o
o

o

o

Na een melding van een positief getest kind, wordt de school gecontact door het CLB.
De ouders van de betrokken klas worden via mail op de hoogte gebracht door het CLB waarin beschreven
staat of het om een laag of hoog risico contact gaat.
Bij een hoog risico contact op school moeten de leerlingen een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op
dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst
waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoog risico
contact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op
dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 oktober in de
brede maatschappij gelden. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden geen mondmasker
meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat
personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds
de afstand te bewaren.
Ook voor de ouders gelden de regels die van toepassing zijn in de maatschappij. Het dragen van een
mondmasker is dus niet langer verplicht maar toch is aangewezen om nog steeds afstand te bewaren.

LEERPLICHTIGE KLEUTERS
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar (tot dan was dat 6 jaar). Voor de
5-jarigen begint de leerplicht dus in het kleuteronderwijs. Zo volgen alle kinderen minstens 1 jaar kleuteronderwijs
en zijn ze goed voorbereid op het lagere onderwijs. Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen
per schooljaar.
Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar : was uw kind minstens 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig (afwezigheid
wegens ziekte telt niet mee) in het kleuteronderwijs? Dan kan het starten in het eerste leerjaar. Was uw kind niet
voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad of uw kind mag starten.

KOALA–TEST
Verplicht taalscreening in het kleuteronderwijs vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de
taalscreening afgenomen worden in het kleuteronderwijs, bij het begin van de
leerplicht (5 jaar).
Scholen nemen de taalscreening af in de periode van 10 oktober tot en met 30
november. In onze school start de taalscreening na de herfstvakantie.
Deze taalscreening biedt de mogelijkheid om minder taalvaardige kleuters te
detecteren en deze gedurende hun derde kleuterklas gepaste ondersteuning te
bieden.
SCHOOLWEBSITE EN MAILVERKEER
Via verschillende kanalen word je als ouder op de hoogte gebracht van wat er op school gebeurt of gepland staat:
o
o
o

De maandbrief : verschijnt maandelijks en wordt digitaal verstuurd. De maandbrieven kan u ook
terugvinden op de website van de school.
De facebook pagina van onze school
De website van onze school www.sjr.be

We blijven verder inzetten op digitalisering en zullen alle brieven per mail verzenden. Ook de schoolrekeningen
worden digitaal verstuurd. Indien uw mailadres verandert, vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven aan
het secretariaat (info@sjr.be). Ook wanneer u een papieren versie wenst, gelieve dit door te geven aan het
secretariaat.
WAFELACTIE
Ze zijn er weer. De wafels! Er is keuze uit :

o
o
o
o

Ambachtelijke wafeltjes vanille 700 gr : 6 euro
Ambachtelijke wafeltjes chocolade 700 gr : 6 euro
Ambachtelijke sinterklaas 14 cm speculaas (7 x 3st) 700 gr : 7 euro
Ambachtelijke assortimentenmix 800 gr : 8 euro
Bestellen kan van 11 tot en met 27 oktober.
Alvast héél erg bedankt voor uw steun!

INZAMELACTIE VOOR ASIEL- EN ZWERFDIEREN

Naar aanleiding van Werelddierendag zamelen wij jaarlijks in de maand oktober
materiaal in voor asiel- en zwerfdieren. Dit jaar zouden we ook de dieren in de
overstromingsgebieden willen helpen. Binnenkort krijgt u meer info over deze actie.

HET ZORGTEAM IS OP ZOEK NAAR …
Het zorgteam kan nog wel wat materialen gebruiken. Ze zijn
specifiek op zoek naar volgend speelgoed :
o
o

o

KAPLA blokken, dit zijn plankjes van hetzelfde materiaal
waar je mooie bouwwerken mee kan creëren.
Het ouderwetse spel VIER OP EEN RIJ van MB. De oude
versie heeft jetons met puntjes, hiermee kan je leuke
torens maken en motorische spelletjes mee spelen.
Gezelschapsspel JENGA of BUGS BUILDING

Heeft u deze materialen thuis en worden ze niet meer gebruikt, dan
mag u ze altijd afgeven op het secretariaat.
NIEUWS UIT HET TEAM

Hoera, een kleinzoon!
Op 27 juni 2021 werd Jasper geboren,
Het 4de kleinkind van juf Marleen.
Hartelijk gefeliciteerd met dit nieuwe leven!

En ook juf Hilde (kinderverzorgster) is blij want ze
heeft er een kleindochter bij :
Stella.
Hartelijk gefeliciteerd en geniet ervan!

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met een aantal nieuwe collega’s. We stellen hen graag even aan u voor!

Juf Nicole
Zorgcoördinator kleuterschool

Juf Stevie
Zorgjuf lager

Juf Anke
Zorgjuf Lager

NIEUWS VAN DE VERKEERSGROEP – VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL
We moedigen onze leerlingen zoveel mogelijk aan om te voet of met de fiets
naar school te komen. We wijzen hierbij op verkeersveiligheid (veilige fiets,
fietshelm, fluohesje …).
Soms kan het echter niet anders dan uw kind met de wagen naar school te
brengen.
LET OP!
In gans de wijk is het zone 30.
De straten rondom de school zijn éénrichtingsverkeer.
In het kader van de verkeersveiligheid, zouden wij aan alle automobilisten
het volgende willen vragen :
Gelieve het zebrapad en de stoepen vrij te houden bij het parkeren.
Steek de straat altijd over op het zebrapad.
Laat uw kind nooit in- of uitstappen aan de straatzijde.
Parkeer uw auto niet vlak voor de schoolpoort of op de busstrook.
Parkeer uw auto niet voor de inritten van de omwonenden. Dit brengt voor hen ongemakken mee. Zij zullen u
zeker dankbaar zijn.
Denk niet alleen aan de veiligheid van uw eigen kind, denk ook aan die van de anderen!

“Er bestaat geen slecht weer, alleen een slechte regenjas!”
STRAPWEEK
Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 september organiseerden wij op school een heuse strapweek!
We nodigden alle ouders en kinderen uit om de hele week al stappend, steppend of trappend … kortom om zonder
auto naar school te komen!
Ook de kleuters van Lindenbos kwamen die dag met de fiets. Heel de week werkten
zij rond verkeer met aandacht voor de veiligheid op straat. Door speelse activiteiten
leerden de kleuters op een veilige manier fietsen, veilig oversteken op het zebrapad,
…. De juffen organiseerden een tof fietsparcours op de speelplaats. Zo konden de
kleuters hun fietsvaardigheden oefenen.
Juf Nikki, uiltjesklas
Ook de lessen LO stonden in het teken van fietsvaardigheden.

Strapweek : wat een enthousiasme bij onze
kleuters. Fier als een gieter op hun mooie fietsen, starten ze aan een uitdagend
fietsparcours. Waar sommigen ijverig slalommen tussen de kegels en paaltjes,
gaan sommigen nog een stapje verder en rijden ze over de wip. “Trappen,
trappen, …” roept de juf, zodat onze fiets niet naar beneden rolt … Gelach alom
van de kleuters als er af en toe ééntje naast de wip belandt (zonder kwetsuren
natuurlijk ).
Mooi tussen de lijnen fietsen, de juiste rijrichting volgen en stoppen voor een rood
verkeerslicht, we leerden het allemaal. “Wat doen we bij een oranje
verkeerslicht?” Reactie van een kleutertje : “Mijn mama zegt dan ‘gas geven’”.
Al snel reageerden de meesten “neen juf, remmen hé!”.
We beleefden veel plezier, hier en daar een traantje, maar ook veel trots als ze
toch weer op die fiets stapten en moedig verder fietsten. Wat kunnen we trots
zij op onze dappere kleuters!
Juf Sofie, LO kleuterschool
Hopelijk doet iedereen zijn/haar best om ook in de toekomst zoveel mogelijk de auto thuis te laten, dit zorgt voor
een veilige schoolomgeving en een beter klimaat!

INITIATIE JUDO
We zijn met 4A en 4B
naar de judo geweest.
We hebben er allerlei
trucjes geleerd.
We moesten ook
toertjes lopen en op
elkaars poep kletsen.
We vonden het
superleuk!
Anaïs en Roos (4A)

L5 : UITSTAP ZOO ANTWERPEN

Op donderdag 23 september zijn we naar de zoo
gegaan met de trein.
De gids heeft een rondleiding gegeven en we zijn
bij alle dieren geweest.
Daarna mochten we in groepjes een grote
zoektocht doen.
Dan zijn we met de trein terug gekomen. Het
was een super leuke dag!
Lynn (5A)

L3 : SCHOOLDAG UIT HET VERLEDEN

We hebben geleerd over de oude school.
We mochten iemand interviewen en we
hebben dingen bijgeleerd.
Vandaag
mochten we ons verkleden en de juf was
ook als vroeger, maar ik denk dat het
vroeger nog erger was. We mochten de
spelletjes spelen. Ze waren ouderwets,
maar leuk.
Rose (3A)

DAG VAN DE SPORTCLUB
Woensdag 29 september was het dag van de sportclub. Veel leerlingen kwamen die dag in hun sportoutfit naar
school. Leuk om te zien!

OUDERRAAD SJR
Onze school mag zich gelukkig prijzen gesteund te worden door een actieve ouderraad. Een school is niet meer
denkbaar zonder de inbreng van ouders. De ouderraad bestaat uit een 20-tal enthousiaste ouders, met kinderen
zowel in de lagere school als in één van de twee kleuterscholen.
Wil jij meedenken over de school en de rol van de ouders hierin? Heb je zin om mee te werken aan een actieve
ouderparticipatie? Wilt u graag kennis maken met een fijne groep ouders? Dan bent u van harte welkom op de
maandelijkse vergaderingen van de ouderraad.
Maandag 13/09/21
Dinsdag 12/10/21
Maandag 08/11/21
Dinsdag 14/12/21
Maandag 10/01/22
Dinsdag 08/02/22
Maandag 14/03/22
Dinsdag 19/04/22
Maandag 09/05/22
Dinsdag 14/06/22
De vergaderingen gaan door in de refter van de Rozenlaan en starten om 20.00.
Meer info over de ouderraad kan u vinden op onze website www.sjr.be.

BELANGRIJKE DATA VOOR OP HET PRIKBORD
VAKANTIEDAGEN
Herfstvakantie : maandag 01/11/21 tot en met zondag 07/11/21
Wapenstilstand : donderdag 11/11/21
Kerstvakantie : maandag 27/12/21 tot en met zondag 09/01/22
Krokusvakantie : maandag 28/02/22 tot en met zondag 06/03/22
Paasvakantie : maandag 04/04/22 tot en met zondag 18/04/22
Dag van de arbeid : zondag 01/05/22
Hemelvaart : donderdag 26/05/22 en vrijdag 27/05/22
Pinkstermaandag : maandag 06/06/22
Start zomervakantie : donderdag 30/06/22 om 12.10
FACULTATIEVE VERLOFDAGEN
Facultatieve verlofdag 1 : maandag 04/10/21
Facultatieve verlofdag 2 : maandag 02/05/22
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
Studiedag 1 : woensdag 22/10/21
Studiedag 2 : woensdag 23/03/22
Opendeurdag : Vrijdag 28/01/22 van 17.00 tot 19.00
Schoolfeest : zaterdag 14/05/22
Kleuterdiploma en receptie: donderdag 23/06/22
Proclamatie 6de leerjaar : maandag 27/06/22
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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