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

Herinnering inschrijvingen °2016

Onze school werkt met een voorrangsperiode voor
kinderen van het geboortejaar 2016 die
broer/zus zijn of deel uitmaken van dezelfde
leef-entiteit van een kind op onze school.
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.

Telling op 1 februari
1 februari, een belangrijke datum voor vele scholen. De kleuters en leerlingen die dan
ingeschreven zijn, bepalen de werkingstoelage (het geld dat een school krijgt) en het
lestijdenpakket (hoeveel ambten er mogen ingericht worden) voor het volgende
schooljaar 2018-2019.
Onze school telt op dit ogenblik 432 kinderen : 270 zijn leerlingen in de lagere school,
162 zijn kleuters, waarvan 122 kleuters in de afdeling Rozenlaan en 40 kleuters in de
afdeling Lindenbos.

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 februari staat de

STEENBOK centraal :

“Ik weet wat ik wil. Nee is nee!
Pesten, plagen, zeuren, zagen,
Ik doe daar niet aan mee.”

Carnaval
Op vrijdag 9 februari wordt het op school een
knotsgekke boel! Die dag vieren we carnaval. De kinderen
mogen dan verkleed naar school komen. Prinsessen,
clowns, ridders, superhelden, … iedereen is welkom! Doe je
graag eens iets anders dit jaar : denk aan ons jaarthema
(elk dier op zijn manier)!
Attributen hier en daar kunnen de outfit helemaal afmaken,
maar toch vragen wij om dit enkel mee te geven op eigen
verantwoordelijkheid en met de naam er op
(geen wapens en andere gevaarlijke spullen).

Vastenactie

Op 14 februari begint de vasten en naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze school
activiteiten waarbij we geld inzamelen voor een goed doel. Ook dit jaar schenken we de
verzamelde centen aan ons schooltje in Haïti via de organisatie FINADO.
Volgende activiteiten staan op de agenda (meer info volgt nog) :
•
•
•

Woensdag 14 maart : koffiestop Lindenbos
Woensdag 21 maart : koffiestop Rozenlaan
Woensdag 28 maart : sponsorwandeling

Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen om van dit project een succes te maken!

24 februari : ontbijtactie oudercomité

Op zaterdag 24 februari brengt het oudercomité van onze school heerlijke ontbijtjes rond
(verse croissants, pistolets, beleg, fruitsap, …).
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 7 februari op https://2018ontbijt.eventbrite.nl
De opbrengst van deze actie gaat naar de bouw van het nieuwe afdak en speelplaats van
de lagere school. Dank u wel voor uw steun!

24 maart : 8ste grote GOBELIJNquiz

Vergeet je niet om in te schrijven voor de leukste quiz van het jaar?

Werken speelplaats-nieuw afdak lagere school

Samen met ouderraad, leerkrachten, schoolbestuur zijn de eerste gesprekken gestart
met o.a. de burgemeester van de gemeente Rumst. In een eerste overleg hebben we
nagedacht over ‘Hoe spelen onze leerlingen lagere school op een veilige manier tijdens
de bouwwerken ?’ ‘Hoe kan de gemeente hier ons bij ondersteunen ?’
We houden u zeker op de hoogte van het vervolg.
En zoals jullie al weten , de werken zouden starten op 2 april 2018 !

Avondtoezicht in de school

In samenwerking met de Gemeente Rumst organiseren we in onze school
avondbewaking. De toezichters mogen hiervoor een aantal lokalen en ruimtes gebruiken.
De toezichters melden dat er ouders, leerlingen zijn die na het toezicht naar de klassen
gaan om een vergeten boek, een gymzakje, … op te halen.
Zij mogen hiervoor geen toestemming geven. Gelieve deze afspraak mee te
ondersteunen.

Betalen schoolrekeningen

Herhaling oproep …
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!

Belangrijke data schooljaar 2017-2018

VERLOFDAGEN 2DE TRIMESTER
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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CARNAVAL OP SCHOOL
RATJES : carnaval voorstelling DRAAD
4L-5L : bowling

KROKUSVAKANTIE
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L1 : bus-evacuatie

