Maandbrief januari 2022
schooljaar 2021-2022

Beste ouders

Het hele schoolteam wenst alle kinderen en hun familie de
allerbeste wensen voor 2022.
We hopen dat het nieuwe jaar ons terug de vrijheid zal
brengen die we nodig hebben om SAMEN te zijn als
familie, vrienden, school, gemeenschap, …
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN
Hallo! Ik ben benieuwd naar jou! Ik hoop dat je in onze school snel gelukkig zal zijn en je hart kan volgen. Wij
vinden het fijn dat je naar de Sint-Jozefschool komt om er te groeien in al jouw talenten. Kom, we gaan samen op
weg!
Welkom Emilie, Stig, Senna, Oscar, Marijn, Fenna, Marie, Jack en Maximilian in de vlinderklas
Welkom Gabriel in klas 1B
Welkom Manuel in klas 4A
Wij wensen jullie een fijne start in jullie nieuwe klas.
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Vrijdag 21 januari hebben we een pedagogische studiedag.

EEN NIEUWE MEESTER OP SCHOOL
Maandag 10 januari mochten we een nieuwe meester verwelkomen op onze school : meester Karel. Meester
Karel vervangt juf Karlien en zal lesgeven in klas 1A.
Ik ben Karel Duré, 38 jaar, papa van 3 kinderen (6j-5j-3j) en gelukkig getrouwd.
Mijn interesses zijn sport (speel zelf badminton), koken en dieren.
Zelf heb ik 2 huisdieren (konijnen).
Welkom in de Sint-Jozefschool, meester Karel!

AANPASSING CORONAMAATREGELEN IN HET ONDERWIJS
Het overlegcomité heeft de volgende maatregelen genomen ivm de test- en quarantaine strategie:
o
o

o

o

Lagereschoolkinderen dragen steeds een mondmasker, tenzij er voldoende afstand en verluchting kan
voorzien worden.
Vanwege de algemene mondmaskerplicht worden contacten met een besmette leerling binnen de
schoolcontext steeds aanzien als een laagrisicocontact. Dit geldt ook voor kleuters, ook al moeten zij geen
mondmasker dragen.
De noodremprocedure - een sluiting van de klas voor vijf dagen - gaat in vanaf vier besmettingen in een
klas binnen de periode van 1 week of wanneer 25 % van de leerlingen in een klas besmet zijn binnen de
periode van 1 week.
Leerlingen die in quarantaine moeten omwille van een hoog-risicocontact binnen het gezin mogen
niet naar school komen. Deze maatregel geldt niet voor hoog-risicocontacten buiten de gezinscontext
(binnen de sportclub, jeugdbeweging, academie,...) omdat hier de contacten minder intens zijn dan in
de gezinscontext. In het geval van een hoog-risicocontact buiten het gezin, kan een leerling dus naar
school blijven gaan.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Ook volgend schooljaar werken de kleuter- 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.
Voor wie?
 Kleuters geboren in 2020
Wanneer kan je je aanmelden?
Je kan aanmelden tussen 7 maart om 09.00 en 25 maart 2022 om 23.59 via
www.naarschoolinrumst.be.
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op
school, kinderen van personeel) melden aan in dezelfde periode als de
andere kinderen. De voorrangsregels blijven dezelfde.
Wat gebeurt daarna?
Tussen 19 en 22 april 2022 krijg je bericht (via een ticket) of je plaats hebt bij een school uit je voorkeurlijst.
Tussen 25 april en 18 mei 2022 kan je dan je kind inschrijven bij de school waarvoor je een ticket hebt gekregen.
Vanaf 30 mei starten de vrije inschrijvingen.
Alle info vind je vanaf januari op www.rumst.be en www.naarschoolinrumst.be. Er zal eveneens een infobrochure
verdeeld worden via de scholen.

SPEELGOED VAN THUIS : PLANNING

10-14 januari : vrije keuze (geen wieltjes)

17-21 januari : springtouw

24-28 januari : auto’s, knuffels, poppen

ZWEMMEN
Het schoolzwemmen wordt tot aan de krokusvakantie afgelast omdat de zwembaden enkel 1 klas toelaten per
zwembeurt.
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD SJR - ONTBIJTACTIE

Op zaterdag 12 februari 2022 organiseert de
ouderraad van onze school haar jaarlijkse ontbijtactie.
Dit jaar gaan we voor 3 soorten ontbijtpakketten:
Ontbijtpakket voor kinderen (6 euro per kind) :
Lekkere sandwiches * fruitsap * choco * confituur * yoghurt* stukje fruit* …
Ontbijtpakket voor volwassenen (18 euro per 2 personen) :
Lekkere verse croissants * pistolets * beleg * fruitsap * koffie * thee * choco * confituur * yoghurt* stukje fruit*

…
Vegetarisch ontbijtpakket voor volwassenen (18 euro per 2 personen) :
Lekkere verse croissants * pistolets * vegetarisch beleg * fruitsap * koffie * thee * choco * confituur * yoghurt*
stukje fruit* …
En voor de liefhebbers een flesje cava (8 euro per flesje (75cl))
Wegens organisatorische redenen vragen wij u om de ontbijtpakketten te komen afhalen
in de hoofdschool (Rozenlaan 44) tussen 7u30 en 10u.
Indien dit niet mogelijk is, kunnen de pakketten tussen 8u en 10u aan huis geleverd worden
binnen een straal van 7 km van de hoofdschool.
Bestellen kan online via www.sjr.be/activiteiten tot en met 1 februari.
Met de inkomsten geeft de ouderraad ieder jaar financiële steun aan de school. Zo
realiseerde de ouderraad o.a. de fietshelling aan de kleuterspeelplaats, ondersteunden
ze de aankoop van nieuwe speeltuigen en het nieuwe afdak voor de lagere school.
Bedankt voor uw steun en smakelijk eten!

WistJeDatjes



Wist je dat wanneer alle spullen van een naam voorzien zijn dat ze sneller bij hun eigenaar terecht komen.
Wist je dat wij de ouders dankbaar zijn die hun auto veilig en juist parkeren. Jullie zijn een voorbeeld
voor hen die er nog niet in lukken.

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 20/10/21
Studiedag 2 : vrijdag 21/01/2022
Studiedag 3 : woensdag 23/03/22
VERGADERINGEN OUDERRAAD (Rozenlaan, 20u00)
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
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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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

OPENDEURDAG 17.00-19.00 uur

