Maandbrief mei 2018
schooljaar 2017-2018
U vindt de maandbrieven ook ook terug op www.sjr.be

Het laatste trimester is al aangebroken.
Nog 2 maanden voor de boeg voor de grote vakantie.
Naast enkel verlengde weekends staat er nog heel wat op ons programma :
de oudste kleuters houden een sleep-in, onze 6de klassers gaan naar Ieper,
… en de bouwwerken aan onze nieuwe speelplaats gaan uiteindelijk van start!

Jaarthema ‘ieder dier op zijn manier’

Elke maand staat een dier centraal. Via deze aanschouwelijke weg werken we met onze
kinderen rond relationele vaardigheden.

In de maand mei staat de WASBEER centraal :
“Ik geef graag complimenten!
Voor jou een pluim en een dikke duim!”

Proclamatie 6de leerjaar – receptie oudste kleuters

De datum voor de proclamatie van het 6de leerjaar werd aangepast.



Proclamatie 6de leerjaar : dinsdag 26/06
Receptie oudste kleuters : maandag 25/06

We tellen af naar een nieuwe speelplaats

Eindelijk, de geplande bouwwerken gaan
van start! Op vrijdag 11 mei worden de
nadarhekken geplaatst op het plein en op
maandag 14 starten de werken op de
speelplaats. We hadden gehoopt om
vroeger te starten, maar de aannemer
maakt zich sterk dat de werken klaar zijn
voor het bouwverlof.
De werken zullen wel een grote impact
hebben op de organisatie van de
speeltijden en het middagtoezicht voor de lagere school maar ondertussen heeft de
werkgroep een heel plan uitgewerkt hoe we dit gaan opvangen. Meer info volgt.

Schoolfeest zaterdag 2 juni

Stilaan komt het schoolfeest dichterbij …
Omdat de werken aan ons bouwproject speelplaats/afdak dan volop aan de gang zijn,
vindt dit jaar ons schoolfeest plaats op het plein en de kleuterspeelplaats.

SCHOOLFEEST – HELPENDE HANDEN GEZOCHT

Tijdens een schoolfeest is er praktisch heel wat te doen.
Via uw kind kregen jullie een brief met de oproep naar ‘helpende handen’.
Wil je komen helpen ? Fijn ! Vul het strookje in en bezorg het terug aan de leerkracht.

Opbrengst vastenactie
De opbrengt van de vastenactie is bekend. We hebben met zijn allen maar liefst
ingezameld :

!!! 5.500 euro !!!
We zijn er trots op dat we dit met onze school hebben bereikt en de kinderen van ons
partnerschool in Haïti zijn er ons erg dankbaar voor!
Willen jullie meer info over de organisatie die we steunen ?
Bezoek dan www.finado.be
Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze kinderen die zo veel over hebben voor andere
kinderen die zij nog nooit ontmoet hebben.

1ste communie en vormsel
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
BEREN : juf Janne komt stage doen tot 2 juni
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4L : sportdag
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5L : sportdag (met de fiets)
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5-jarige BEREN, KWAKKERS, OLIFANTEN : sleep-in Rozenlaan
5-jarige RATJES : sleep-in Lindenbos
4L : oudercontact
3L-4L-5L : BIB
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Oudste kleuters – 1L : integratie
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2L : melkboerderij in Edegem
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Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
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L5 : Urania (met de fiets)

FEEST VAN DE ARBEID

1STE COMMUNIE

HEMELVAART

Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

BEREN, KWAKKERS, OLIFANTEN : zoo Antwerpen
RATJES : medisch schooltoezicht voor geboortejaar 2013
6L : knutselen rond WO1 (wordt georganiseerd door de gemeente)

PINKSTERMAANDAG

6L : uitstap Ieper (Tyne Cot, Langemark, Passendaele, de Menenpoort)

