Maandbrief oktober 2017
schooljaar 2017-2018

U vindt de maandbrieven ook ook terug op www.sjr.be

Beste ouders
De eerste schoolmaand is voorbij gevlogen!
Onze kinderen hebben al heel veel dingen geleerd en veel leuke dingen beleefd.
Ook in de maand oktober staan er tal van leuke activiteiten op het programma. Zo
starten de zwemlessen in oktober, de laatste week voor de herfstvakantie zijn er
herfstwandelingen, zaterdag 21 oktober organiseert onze ouderraad het herfstrestaurant
in zaal De Koekoek, …

Jaarthema : elk dier op zijn manier

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

In de maand oktober staat de leeuw centraal. De leeuw is
steeds betrokken, wil gehoorzaamd worden, kan goed leiden
maar kan ook een echte betweter zijn, en wil altijd en overal de
baas spelen …
September : PAUW “Kijk naar mij! Ik laat zien wie ik ben en wat ik kan!”

HerfstRESTAURANT – zaterdag 21 oktober
We doen een warme oproep aan iedereen om naar ons
jaarlijks herfstrestaurant te komen. Je kunt er samen met
familie en vrienden genieten van een heel gezellige sfeer
en lekker eten.
Wanneer : zaterdag 21 oktober om 17.00 of 19.00 uur
Waar : zaal De Koekoek, Lindenboslaan, Aartselaar
Inschrijven kan via de website www.herfstrestaurant.be of
u kan uw inschrijving ook afgeven aan de juf/meester of
op het secretariaat.
De opbrengst van dit herfstrestaurant gaat naar de
realisatie van het afdak en de herinrichting speelplaats van de lagere school.

Nieuws van de VERKEERSgroep

De week van 18 tot 22 september was de

week

van de mobiliteit. Met tal van klassikale en
schoolse activiteiten leerden we onze leerlingen
stap voor stap en spelenderwijs zich veilig te
gedragen in het verkeer.
De week van de mobiliteit werd traditiegetrouw
afgesloten met de

strapdag op vrijdag 22
september.

Graag delen we met jullie de resultaten van de stickeractie tijdens de strapdag.
Jammer dat ‘koning auto’ er op vooruit gegaan is in vergelijking met vorig jaar.

Totaal
VOETGANGER FIETSER AUTO
stickers
329
39
223
67

Strapdag 2016
%
Strapdag 2017

313
%

12%
62

68%
172

20%
79

20%

55%

25%

Ook de fietsen van onze leerlingen in de lagere school werden tijdens de week van de
mobiliteit gecontroleerd door de politie. Proficiat als de fiets prima in orde was. Was er
toch een mankement? Op de controlefiche kan je aflezen wat er nog in orde moet
gebracht worden. Gauw doen!

Graag brengen we bij het begin van het nieuwe schooljaar de

aanbevolen

rijrichting rond de school onder uw aandacht. Wanneer we dit samen opvolgen,
zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming met meer veiligheid voor onze
leerlingen.

Vrijwilligers gezocht

Het merendeel van onze kleuters en leerlingen blijft ’s middags in school eten.
Voor dit middagtoezicht doen we beroep op vrijwilligers. Zij begeleiden jullie kinderen bij
het eten en houden ook toezicht.
We zijn nog steeds op zoek naar ouders, grootouders, iemand uit de buurt … die deze
enthousiaste ploeg willen komen versterken.
Heb je hier interesse voor en kan je je vrij maken voor een uurtje tijdens de middag?
Neem dan snel contact op met de school of stuur een mail naar directie@sjr.be.
Graag hebben we een engagement van maandag tot vrijdag (uitgezonderd woensdag),
maar we zijn ook al heel blij mocht je één, twee middagen kunnen komen helpen.
We betalen hier uiteraard een vergoeding voor.

Schoolreglement september 2017
Staat bij het verschijnen van deze maandkalender online op onze website www.sjr.be

Wie heeft er … ?

Het team van het middagtoezicht zoekt speelkaarten, kwartetten, strips, … die ze kunnen
uitdelen aan de leerlingen van de lagere school wanneer het weer tijdens de
middagpauze te slecht weer is om buiten te spelen…

Breng maar binnen op het secretariaat !

Project Afdak / speelplaats lagere school

Eindelijk kregen we het lang verwachte antwoord dat de subsidie voor het realiseren van
een afdak en speelplaats lagere school is goedgekeurd. De school staat in voor 30% van
de kosten, de Vlaamse Gemeenschap betaalt 70%. We hopen snel samen te zitten met
de bouwadviseur van ons schoolbestuur, de architect, de aannemer. Hopen jullie mee dat
het realiseren van dit project sneller mag verlopen dan het wachten op de subsidie?
We houden jullie op de hoogte !
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KIKKERS, BIJTJES & NIJNTJES : zoo Antwerpen

L3-4-5 : BIB
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL

HERFSTRESTAURANT

L1-2 : muziektheater Japapa in cc De Steiger, Boom
L3 : bezoek aan het woon- en zorgcentrum De Wijtshage
Nieuwe kleuters en hun ouders komen op bezoek in hun kleuterklasje
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L1 : oudercontact
L5 : Technotrailer
Rapport 1
KIKKERS & BIJTJES : herfstwandeling
L4 : musical ‘Pippi Langkous zet de boel op stelten’
L6 : Technotrailer

HERFSTVAKANTIE VAN 30 OKTOBER T.E.M. 5 NOVEMBER
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