Maandbrief juni 2017
schooljaar 2016-2017

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

Schoolfeest – zaterdag 10 juni

Op zaterdagnamiddag 10 juni van 13.00uur tot 18.00 uur staat ons schoolfeest
geprogrammeerd! Met als titel ‘Kijk eens door een andere bril’ zetten
we het jaarthema extra in de kijker. Zet de datum met stip in uw agenda!

Receptie oudste kleuters en 6de klassers

Op donderdag 29 juni is er voor de oudste kleuters
een afscheidsreceptie. Zij sluiten immers een belangrijke
periode af in hun nog jonge leven, namelijk de
kleuterschool. We starten om 18.30 uur met een officieel
gedeelte, waarin de diploma’s plechtig overhandigd
worden. Daarna zijn alle ouders en kleuters van harte
welkom voor een hapje en een drankje om zo alvast uit te
kijken naar de poort van het eerste leerjaar.

En op woensdag 28 juni nemen we afscheid van onze zesdeklassers. Volgend jaar
maken zij een nieuwe start in het secundair onderwijs. We starten om 19.30 uur met
het overhandigen van de getuigschriften. Daarna toasten we op alle kinderen van het
zesde leerjaar die de voorbije jaren het beste van zichzelf hebben gegeven. Bij een
hapje en een drankje nemen we afscheid van hen en wensen we onze schoolverlaters
héél veel succes toe in hun verdere schoolloopbaan.

Verloren voorwerpen

Er liggen nog heel wat gevonden voorwerpen in de gevonden voorwerpen dozen in de
inkomhal. Sjaals, mutsen, truien, jassen, brood- en koekendozen, … ze liggen allemaal
te wachten op hun eigenaar. Graag meenemen voor de vakantie begint!
Voorwerpen die bij het begin van het nieuwe schooljaar niet opgehaald zijn, zullen
geschonken worden aan een goed doel.

Laatste schooldag – HALVE DAG SCHOOL

Op vrijdagmiddag 30 juni om 12.15 uur begint
de zomervakantie. ’s Namiddags is er bijgevolg
geen school !
De schoolbus rijdt ’s middags. Voor eventuele opvang in
de namiddag kan u reserveren bij de BKO van de
gemeente Rumst.

Bedanken

We willen alle ouders, grootouders en andere vrijwilligers
bedanken voor hun tomeloze inzet doorheen het jaar om onze
school te ondersteunen, iedere keer opnieuw. Een
welgemeende en ongelofelijke dankjewel voor alles!

Aanbevolen rijrichting rond de school

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

Fiets op slot!

Zie ook ons schoolreglement!
We geven ‘grijpgrage handen’ geen kans.
Vanaf het 4de leerjaar : fietsen op slot!
Soms blijven fietsen ’s nachts, in het weekend in de school staan … dit hebben we liever
niet!

Fidget spinners , schoenen met wieltjes onder : niet op de school!

De ‘fidget spinner’, het handtolletje is duidelijk een rage aan het worden.
Op zich vinden we dit een leuk speelgoedje. Spijtig genoeg is het ook een bron van veel
ruzies op de speelplaats. Oudere leerlingen die soms niet eerlijk ruilen, afnemen van een
tolletje om er ook eens mee te willen spelen, … daarom besloten we : geen fidget
spinners meebrengen naar school !
Ook de ‘schoenen met wieltjes’ onder zien we liever niet op school, dit vanuit
veiligheidsoverwegingen.
Dank om dit mee te ondersteunen !

MAANDKALENDER JUNI
Donderdag 01/06
Vrijdag 02/06

Maandag 05/06

6L : Flanders Fields, Ieper

PINKSTERMAANDAG – GEEN SCHOOL

Dinsdag 06/06
Woensdag 07/06
Donderdag 08/06
Vrijdag 09/06

Zaterdag 10/06

SCHOOLFEEST

Maandag 12/06

6L : BIB – introductie online bibliotheek (met de fiets)

Dinsdag 13/06

2L : project ‘kunstduiker’, op actieve wijze proeven van muziek,
bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik in de academie van Boom
6L : BIB – introductie online bibliotheek (met de fiets)
Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B

Woensdag 14/06

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

Donderdag 15/06
Vrijdag 16/06

Maandag 19/06
Dinsdag 20/06

OUDSTE KLEUTERS & 1L : voor de allerlaatste keer dit schooljaar spelen
en werken we samen

Woensdag 21/06
Donderdag 22/06

Vrijdag 23/06

Maandag 26/06

BEREN, KWAKKERS, OLIFANTEN, RATJES : kinderboerderij
Struisvogelnest (Lier)
2L : Kriebeldag (sportdag)
3L : de leerlingen van het 3de leerjaar ontvangen de bewoners van het
rusthuis
5L : Klimparcours Rijmenam

Dinsdag 27/06

3L & 4L : Bokrijk
Zwemmen voor 2A + 2B + 3B + 4B + 5A +5B

Woensdag 28/06

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

Donderdag 29/06

4L : minigolf & picknick in de Schorre
6L : Your’ In Kempen (Tongerlo)

Vrijdag 30/06

12.15 einde schooljaar – VRIJDAGNAMIDDAG GEEN SCHOOL

In de laatste week van dit schooljaar bezorgen we u nog een belangrijke brief waarin
we heel wat informatie meegeven over de organisatie (o.a. verlofdagen) van het
nieuwe schooljaar 2017-2018.

Het SJRteam

