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De
Laatste
maand van
2017 alweer.
Een heel gezellige maand!
De school is versierd in ‘sint’stijl
en de kinderen zijn al helemaal in de sfeer.
Best spannend,
maar vooral heel leuk.
Naast het sinterklaasfeest is er ook
het kerstfeest. De maand december is dus een
feestmaand met veel gezelligheid en leuke activiteiten.
En daarna twee weken vakantie!
We wensen u allen gezellige feestdagen
én een heel goed en gezond 2018!
Het
SJR
team

Sinterklaas

Sinds zaterdag 18 november is Sinterklaas weer in het land.
Dus wachten wij ook op school in spanning af op de komst van
Sinterklaas en zijn Pieten.
Sinterklaas heeft ons een bericht gestuurd dat hij en zijn
Pieten op woensdag 6 december een bezoek brengen aan
onze school. Zij brengen alvast veel lekkers en zoets mee …
Wij kijken er naar uit!
Het wordt zeker en vast een heel gezellige dag!

Jaarthema ‘elk 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 december staat de

schildpad centraal :

“Kruip maar in je schild!
Ik zet alles even stil.
Is dit wel wat ik wil?”

Verkeersveiligheid Lindenbos

Ondanks het verkeersbord dat er niet geparkeerd mag worden én dat de juffen dit al
meermaals hebben meegedeeld, zijn er jammer genoeg nog steeds ouders die hun auto
parkeren vlak voor de schoolpoort (tussen het schoolgebouw en de parochiezaal).
Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties. De foutparkeerders rijden achteruit en zien de
kleuters niet in hun achteruitkijkspiegel.
Als school dragen wij een veilige verkeersomgeving rond onze school heel hoog in het
vaandel, maar wij kunnen dit niet alleen. Volwassenen hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie. De onveilige verkeerssituaties rond de school veroorzaken we in grote
mate zelf!
We vragen daarom alle ouders om te parkeren op het parkeerterrein naast de
parochiezaal. Zo kunnen onze kinderen veilig de school binnen- en buitenstappen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

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

En nog meer verkeer …

In het verkeers-overleg vertelde onze wijkagent dat het brengen en ophalen van onze
leerlingen in de hoofdafdeling Rozenlaan nu goed verloopt. De meeste (groot)ouders
houden zich goed aan de verkeersregels.
Een belangrijk aandachtspunt is het parkeren aan zebrapaden. Voor het zebrapad
dien je een vrije ruimte te respecteren van 5 meter zodat wie oversteekt
aankomend verkeer kan zien.

Dank voor het meewerken aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Nieuw leven

29 oktober 2017

OONA, dochtertje van juf Karen
(Bijtjesklas na de krokusvakantie)
22 november 2017

LIAM, zoontje van Emilia
(poetsvouw kleuterschool)

Gevonden voorwerpen
De bakken met gevonden voorwerpen zitten weer vol met brooddozen, jassen, truien,
koekendozen, …. Met de kerstvakantie ruimen we alles weer op. Controleert u even of u
niets kwijt bent?
Mogen wij nogmaals vragen om zo veel mogelijk spullen te naamtekenen aub.

Decathlon clubkaart

Wij kunnen dankzij een initiatief van Decathlon punten sparen en hiermee gratis
materialen aankopen voor onze school. Wij hebben hier wel jullie hulp voor nodig.
U kan aan het onthaal in een Decathlon winkel of via
onderstaande link uw Decathlon klantenkaart laten koppelen
aan de Decathlon clubkaart van onze school.
Hiervoor krijgt u zelf 400 punten cadeau (dit komt overeen
met een bon van 6 euro)! De school krijgt steeds de helft van
de punten die u aankoopt zonder dat u zelf punten verliest!
De school spaart dus punten door jullie aankopen.

Ouders, grootouders, sympathisanten … mogen ook allemaal inschrijven. Hoe meer, hoe
beter! U kan zich slechts linken aan 1 kaart tegelijk.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbNoo4O0RUhXqCZVlmUFuU101bhI3ZYzbD
O8P_RyHV7EQA6w/viewform?entry.1662078148&entry.1127161077&entry.356422461&
entry.1037464249&entry.1581622347=Schelle&entry.1257145536=SintJorisschool+Reet+-+Bergsporten+2091169574813
Onder de vraag ‘aan welke clubkaart wenst u te koppelen?’ kiest u Sint-Jozefschool Reet
– Bergsporten 2091169574813.

Inschrijvingen BROERS en ZUSSEN geboortejaar 2016

Onze school werkt met een
voorrangsperiode. Kinderen van het
geboortejaar 2016 die broer/zus zijn of
deel uitmaken van dezelfde leef-entiteit
van een kind op onze school en kinderen
van het personeel kunnen zich inschrijven
vanaf 1 september 2017.

Vanaf donderdag 1 maart 2018 stellen wij de inschrijvingen open voor alle
andere kinderen. Het is uiterst belangrijk om gebruik te maken van deze
voorrangsperiode om zeker te zijn van een plaats in onze school.

Werkdag ouderraad

Op 18 november organiseerde onze ouderraad haar jaarlijkse werkdag !
Een greep uit het vele werk dat werd verzet : opruimen van heel veel bladeren, snoeien
van struiken, schilderen van de gang in Lindenbos, dakgoten reinigen, … en nog veel
meer! Dank aan de vele helpende handen!

Website sjr.be

Sinds begin dit schooljaar hebben we een nieuwe schoolwebsite. De voorbije weken
werden er heel wat fotoalbums online geplaatst zoals strapdag, herfstrestaurant,
Europabeurs, … (zie : onze school, fotoalbum). Er staan ook al een aantal klasblogs
online. Ga zeker eens een kijkje nemen!

Belangrijke data schooljaar 2017-2018

VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
Kerstvakantie : ma 25/12/17 tot en met vrij 05/01/18
Pedagogische studiedag : woe 31/01/18
Krokusvakantie : ma 12/02/18 tot en met vrij 16/02/18
Paasvakantie : ma 02/04/18 tot en met vrij 13/04/18
VERLOFDAGEN 3DE TRIMESTER
Facultatieve verlofdag : ma 30/04/18
Dag van de Arbeid : di 01/05/18
Hemelvaart : do 10/05/18 en vrij 11/05/18
Pedagogische studiedag : woe 16/05/18
Pinkstermaandag : ma 21/05/18
EERSTE COMMUNIE & VORMSEL
Vormsel : zat 21/04/2018
Eerste communie : zat 05/05/2018

OPVANG NODIG?
Voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen 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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1A : medisch schooltoezicht
L6 : Brussel/Mini-Europa
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Bezoek Sint
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Lindenbos : verteller & vriendinnetje
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Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
Oudercontact KS Rozenlaan
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
Oudercontact kS & LS Rozenlaan + KS Lindenbos
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Oudercontact LS
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L6 : Europabeurs

Integratie oudste kleuters-1ste leerjaar : we werken samen rond sociale
vaardigheden

KERSTVAKANTIE VAN 25 DECEMBER T.E.M. 7 JANUARI

We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe,
een spetterende jaarwisseling en
een leuke vakantie natuurlijk!
Tot maandag 8 januari!

