Maandbrief mei 2017
schooljaar 2016-2017

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

Eerste Communie
Vormsel
Op zondag 7 mei doen de kinderen van het 6de leerjaar hun plechtige communie. En op
zaterdag 20 mei doen de leerlingen van het 2de leerjaar hun eerste communie.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders alvast proficiat! Maak er samen een
onvergetelijke dag van!

schoolfeest : zaterdag 10 juni
Wij nodigen iedereen uit op ons jaarlijks schoolfeest op zaterdag 10 juni.
Meer info volgt!

Pokémonkaarten
Speelgoed dat kinderen aanzet tot verzamelen en verhandelen zoals Pokémon kaarten
worden niet toegestaan op school. In het verleden gaf het ‘ruilen van prentjes’
aanleiding tot heel wat geruzie. Kaarten werden geruild en achteraf had men spijt,
jongere kinderen werden overtroefd in het ruilen door oudere kinderen, … Gelieve erop te
letten dat uw kind(eren) geen kaarten meer meebrengt naar school.
Zie hiervoor ook ons schoolreglement(pag.18).

verloren voorwerpen
Nog maar net het derde trimster begonnen en al heel wat voorwerpen zoeken hun
baasje! In de hal van de school aan het secretariaat verzamelen we deze verloren of
vergeten spulletjes.

opbrengst vastenactie

De vastenactie werd ook dit jaar weer een groot
succes. Broodjes konden besteld worden, er werd
geklust, ‘rosse’ muntjes werden ingezameld, er
was een heerlijke koffiestop met cake …
In totaal werd er 2.800,00 euro ingezameld voor
Finado.
Heel erg bedankt hiervoor!
Hebt u graag meer info over het schoolproject in Haïti dat we steunen ? Neem dan een
kijkje op www.finado.be

een nieuwe schoolraad – een vernieuwde ouderraad
Dit schooljaar wordt de huidige schoolraad vervangen door een volgende schoolraad. De
schoolraad is het ‘decretaal bepaald’ overlegorgaan tussen de school en de ouders.
Hieraan gekoppeld is de ouderraad. Iedere ouder kan zich op dit moment hiervoor
inschrijven via het strookje onderaan de brief.
Daarvoor zijn we op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ‘geleding
ouders’.
Bent u graag actief betrokken bij de ondersteuning en het mee nadenken over de
algemene organisatie van de school, de infrastructuur, … schrijf u dan zeker in voor de
ouderraad. Zij komen elke maand bij elkaar, maar zij zetten zich ook in bij tal van
activiteiten zoals het schoolfeest, het herfstrestaurant, de kwis, de ontbijtactie, ….

Wie meer info wenst over de schoolraad of wie zich kandidaat wil stellen, kan steeds
contact opnemen met de directeur.

een mooie traditie …
Een enthousiaste groep van ouders uit het 5de leerjaar bereidt op dit ogenblik de
eindejaarsreceptie voor van onze 6de klassers. Nu al bedankt ! En het thema is … nee,
dit verklappen we nog niet !

aanbevolen rijrichting
Hallo, ik ben Milo. Samen met
jullie wil ik bouwen aan een
verkeersveilige school !
De Gemeente Rumst zou eerstdaags terug het aanbevelingsbord ‘aanbevolen
rijrichting rond de school’ plaatsen. Wanneer we dit als automobilist samen
ondersteunen, staan we weer een stap dichter bij een meer verkeersveilige
schoolomgeving !

klasreünie
Geregeld vindt in onze school een klasreünie plaats. Een klas van ‘toen’ komt dan bij
mekaar in de school om herinneringen te delen. Het is ook niet min … de meeste
leerlingen van onze school leven gedurende 9 jaar samen met elkaar.
Op de foto herkennen we de directeur en wat leerkrachten van ‘toen’ …
Deze lichting ‘studeerde’ af in 1983. Hun ‘leukste’ herinnering aan onze school ? De
zandspeelplaats …

belangrijke data
VERLOFDAGEN 3DE TRIMESTER
 Pinkstermaandag : 05/06
SCHOOLFEEST : zaterdag 10/06
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 MEI
Maandag 01/05

FEEST VAN DE ARBEID – GEEN SCHOOL

Dinsdag 02/05

Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B

Woensdag 03/05

Zwemmen voor 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B

Donderdag 04/05
Vrijdag 05/05

Zondag 07/05

Maandag 08/05

VORMSEL

5L : sportdag in Niel. Leerlingen komen met de fiets, helm en fluovest.

Dinsdag 09/05
Woensdag 10/05
Donderdag 11/05
Vrijdag 12/05

BEREN, KWAKKERS & OLIFANTEN : piratenshow (namiddag)
4L : Hidrodoe Herentals
5L : ontmoeting met jeugdauteur Stefan Boonen

Maandag 15/05
Dinsdag 16/05

Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B

Woensdag 17/05

Zwemmen voor 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B

Donderdag 18/05

5L : BIB

Vrijdag 19/05

Zaterdag 20 mei

EERSTE COMMUNIE

Maandag 22/05
Dinsdag 23/05

BEREN, KWAKKERS & OLIFANTEN : sleep-in voor de 3de kleuterklassers

Woensdag 24/05
Donderdag 25/05

HEMELVAARTSDAG – GEEN SCHOOL

Vrijdag 26/05

BRUGDAG – GEEN SCHOOL

Maandag 29/05
Dinsdag 30/05

Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B

Woensdag 31/05

Zwemmen voor 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B

Graag tot een volgende maandkalender,

Het SJRteam

