Maandbrief april 2017
schooljaar 2016-2017

Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail.
U vindt ze ook terug op www.sjr.be

Einde FLUOactie

Op 21 maart zat de fluoactie van dit jaar er op. Bijna al onze kinderen droegen in de
voorbije donkere maanden elke dag hun fluo vest! Dikke proficiat hiervoor!

Bij deze actie hoort natuurlijk ook een beloning. De klassen van de lagere school kregen
een cheque met extra minuten speeltijd.

FINADO vastenactie

Tijdens de vastentijd – een tijd van delen met elkaar en met mensen in nood in verre
landen – willen wij als school ons steentje bijdragen voor een betere wereld. Dit doen
we met onze jaarlijkse vastenactie voor het schoolproject FINADO in Haïti dat wij al
verschillende jaren steunen.
Met de broodjesactie, de klusjesactie van
onze 6de klassers en de koffiestop
verzamelden we een mooi bedrag van ……………
euro! Deze centen zullen zeker goed besteed
worden.
Wij willen het vastenactie-team van harte
danken voor dit geweldig initiatief.
Daarnaast danken we ook alle leerlingen voor hun deelname aan de actie.

Kleuterhelling
We frissen terug volgende afspraak op :
Bij het brengen van jullie kinderen via de helling kleuterspeelplaats … dadelijk terug naar
het voetpad gaan. Sommige ouders blijven daar staan om nog wat te kijken … Ze
belemmeren dan wel de vlotte doorgang van ouders met buggy’s en kinderen met
fietsjes. Dank om dit mee op te volgen.

Quiz ouderraad

Weerom een meer dan geslaagde quiz !
Het maximum aantal ploegen was ingeschreven. Met de opbrengst steunt onze ouderraad o.a. de
realisatie van de speelplaats en afdak lagere school. Bedankt ouderraad !

TOT VOLGEND SCHOOLJAAR PROFESSOR ?

Een nieuwe schoolraad …

Na de paasvakantie wordt een nieuwe schoolraad voor een periode van 4 jaar
geïnstallleerd. Met de ouderraad en het team van de leerkrachten werd besloten op
dezelfde wijze te blijven werken zodat een goede participatie kan gewaarborgd blijven.

Overleg met de wijkagent
Ook dit schooljaar ondersteunt de poltiezone Rupel ons bij het nastreven van een veiligere
schoolomgeving. In de voorbije maanden zult u zeker onze wijkagent opgemerkt hebben aan onze
schoolpoorten, afdeling Rozenlaan. Vooral het parkeergedrag vormt nog een belangrijk werkpunt !
De betrokken ouders werden hier op aangesproken. De wijkagent stelt wel dat na deze
‘sensibiliserende’ fase er ook controles zullen volgen vanuit een ‘anonieme’ wagen.
We geven graag het volgende mee :
- dank wanneer je de aanbevolen rijrichting volgt bij het brengen/ophalen van de kinderen, let wel dat
je niet parkeert tegen de rijrichting in ;
- respecteer de reglementaire parkeerafstand aan een zebrapad

Hallo, ik ben Milo. Samen met
jullie wil ik bouwen aan een
verkeersveilige school !

Inoefenen rondpunt / dode hoek

Vorige maandag stond op het plein voor de school een vrachtwagen geparkeerd. Die
stond er niet zomaar ! Via deskundige uitleg leerden we onze leerlingen de gevaren van
de ‘dode hoek’ en hoe ze zich op een veilige manier in de buurt van een vrachtwagen
gedragen.

Ook nog op maandag kregen onze leerlingen van het 6de leerjaar verkeersles ‘in een
echte omgeving’. Wat zijn de verkeersregels op een rondpunt voor de fietser, voor de
automobilist. Na de uitleg was het oefenen met de fiets op het rondpunt onder
begeleiding van de verkeerspolitie van Politiezone Rupel.

Een zalig paasfeest …

Vanwege het SJRteam een zalig paasfeest toegewenst !
Het 3de trimester start op dinsdag 18 april, aan onze leerlingen en ook aan jullie een fijne
vakantie toegewenst !
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Feest van de arbeid : 01/05
Hemelvaart : 25/05 tot en met 26/05
Pinkstermaandag : 05/06

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL



Eerste communie : zaterdag 20 mei 2017
Vormsel : zondag 7 mei 2017
Tijdens vakantie- en schoolvrije dagen kan u gebruik maken van de BKO
(Buitenschoolse Kinderopvang) van de gemeente Rumst.
U dient wel op voorhand te reserveren.
Tel : 03/844.95.56
bko@rumst.be

MAANDKALENDER APRIL
PAASVAKANTIE VAN 03/04 TOT EN MET 17/04
Dinsdag 18/04

De Paasklokken zijn geweest !
Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B

Woensdag 19/04

RATJESKLAS : oudercontact
Zwemmen voor 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B

Donderdag 20/04

4L : sportdag

Vrijdag 21/04

Uitstap 5de lj: Archeologisch museum te Velzeke

Maandag 24/04
Dinsdag 25/04
Woensdag 26/04
Donderdag 27/04
Vrijdag 28/04

Het SJRteam

Alle kleuters (Lindenbos en Rozenlaan) en de leerlingen van het 1ste en
2de leerjaar gaan naar circus Pepino

