Maandbrief Januari 2018
schooljaar 2017-2018
U vindt de maandbrieven ook terug op www.sjr.be
Beste lezers van onze maandbrief
Onder onze SJR kerstboom ligt een geschenk waar we reeds heel lang naar uitkijken.
Eindelijk, we hebben een startdatum voor het bouwproject afdak / speelplaats!

De werken starten op maandag 2 april en kunnen in principe duren tot einde schooljaar.
Uiteraard zal er nog heel wat overleg nodig zijn om het concrete verloop verder uit te
werken. We houden jullie op de hoogte.

Als je zelf straalt,
kan je ook anderen laten stralen !
We wensen je een warme kerst
en een nieuw jaar vol sterren van mensen !
In naam van het ganse SJRteam … een gezond en vreugdevol 2018 !

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 januari staat de

havik centraal :

“Meneer of mevrouw de scheidsrechter!
Heb ik iets fout gezien of gehoord?
Ik zeg beleefd wat me stoort.”

Verloren voorwerpen

Komen verloren voorwerpen altijd terecht? Was dat
maar waar!
Heel vaak komen ouders of kinderen deze spullen weer
ophalen, maar er blijven ook veel spullen liggen die niet
meer opgehaald worden en dit is zonde.
Mogen wij daarom vragen om zoveel mogelijk de kledij
en ander materiaal van je kind(eren) te naamtekenen.
Wij denken hier aan brooddozen, sjaals, mutsen, jassen, gymkledij,
gymzak, boekentassen … Op die manier is het makkelijker voor ons om deze terug te
bezorgen aan de rechtmatige eigenaar.
Gevonden voorwerpen worden verzameld in bakken in de inkomhal. Enkele weken na de
kerstvakantie worden deze spullen gedoneerd aan een goed doel. Kom dus snel kijken of
er nog iets van uw kind(eren) bij ligt!

Zaterdag 24 februari 2018 : ONTBIJTactie oudercomité

Niets zo vervelend als je bed uit moeten op
een koude ochtend om naar de bakker
te gaan …
maar niet op zaterdag 24 februari 2018
want dan brengt het oudercomité van onze school
immers de ontbijtjes rond!
Wat mag u in uw ontbijtpakket (€7,5pp) verwachten :
lekkere verse croissants en pistolets, beleg, fruitsap,
koffie, thee en chocomelk, choco en confituur, yoghurt,
stukje fruit … en voor de liefhebbers een flesje cava
(5,00pp)!

Uw ontbijtpakket wordt op zaterdag 24 februari aan huis geleverd tussen 8u en 10u
of u kan het zelf komen ophalen tussen 7u30 en 9u30. Uit praktische overwegingen
wordt er enkel aan huis geleverd binnen een straal van 7 km van de school.
Hoe inschrijven/betalen :
 Bij voorkeur online via https://2018ontbijt.eventbrite.nl
o U betaalt bij voorkeur per overschrijving. Gelieve het juiste bedrag over te
maken op rekeningnummer BE14 9731 5581 6083 op naam van Ouderraad
SJR met vermelding van uw naam + leveringsadres
o U betaalt cash : gelieve de bevestiging van de online inschrijving + gepast
geld binnen te brengen op de school
 Via het strookje (werd reeds verdeeld via de school)
o U betaalt cash : gelieve het ingevulde strookje + gepast geld binnen te
brengen op de school

Zaterdag 24 maart 2018 : grote GOBELIJNquiz
De plezantste quiz van het jaar komt er weer bijna aan!
Op zaterdag 24 maart stelt de school haar deuren open voor de 8ste editie van de grote
Gobelijnquiz. Dit wil je absoluut niet missen!
Maar opgepast! Vorig jaar waren alle beschikbare plaatsen ingevuld. Als je er bij wil
zijn, wacht je dus best niet te lang met inschrijven. Inschrijven kan vanaf NU op
www.gobelijnquiz.be.
Inschrijven kan tot 12 maart of tot alle plaatsen vol zijn.
Het inschrijvingsgeld (€20/team) wordt ter plaatse afgerekend.

2 april … start bouwproject afdak/speelplaats lagere school
Zo gaat het eruit zien …

onze website

Onze website www.sjr.be is zeker een bezoekje waard.
De foto’s van de kersthappening staan er al op. Bedankt trouwens voor de lekkere cakes
die (groot)ouders of de leerlingen zelf (?) hier voor klaarmaakten!

Schoolrekeningen

De schoolrekeningen krijgen jullie aangeleverd per Epost. Dit bespaart onze school heel
wat tijd en papier. Toch stellen wij vast dat er toch heel wat ouders zijn die wachten tot
de ‘papieren’ herinnering om de schoolrekening te betalen. Weg tijdswinst en
papierbesparing …
Mogen we ook vragen om je te houden aan de gestructureerde mededeling zodat de
verwerking snel kan gebeuren. Dank voor jullie medewerking!


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.

Tussenkomst mutualiteit BOS-, ZEE- en ARDENNENklassen

Ziekenfondsen komen tegenwoordig financieel tussen wanneer uw kind met de school op
openluchtklassen gaat. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van het ziekenfonds waarbij u
bent aangesloten. Het loont in ieder geval de moeite om het eens na te vragen bij uw
ziekenfonds.

Elke mutualiteit werkt wel op dezelfde manier : op de website van het ziekenfonds kunt u
een document vinden dat moet ingevuld worden. U drukt dit af, laat dit invullen in de
school en u brengt het document terug binnen bij het ziekenfonds. Het is wel zo dat
wij als school dit pas kunnen invullen nadat u alle voorschotten heeft betaald.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018

VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
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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6L : Bezoek Sint-Jozefschool te Kontich naar aanleiding van studiekeuze. We komen
met de fiets volledig in orde met helm en fluovestje
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Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
6L : bezoek OLVI te Boom naar aanleiding van studiekeuze. We komen met de fiets
volledig in orde met helm en fluovestje
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
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KERSTVAKANTIE

3L : bezoek aan het bejaardentehuis
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4L : Suske & Wiske museum
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Oudste kleuters – 1L : integratieactiviteit
3L-4L : BIB
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

