Maandbrief oktober 2017
schooljaar 2017-2018
U vindt de maandbrieven ook ook terug op www.sjr.be

We horen de vogeltjes fluiten!
De lente is weer in het land!
De jaarlijkse fluo-actie is ten einde,
de paasvakantie staat al voor de deur
en daarna start het derde en laatste trimester van dit schooljaar.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne Pasen!

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 april staat de

UIL centraal :

“Ik hoor, zie en zwijg!
Bij mij kan je, je geheim kwijt!”

Onze adventsactie ten voordele van FINADO

Ook dit jaar hebben we tijdens de vasten ons beste beentje voorgezet voor de
organisatie FINADO.
Er waren verschillende acties voorzien zodat iedereen zijn of haar solidariteit kon tonen :
koffiestop, sponsorwandeling, inzameling van kleine centjes. We zijn momenteel nog

volop bezig met het tellen van al die kleine centjes en het sponsorgeld, maar het beloofd
nu al een mooi bedrag te hebben opgeleverd.

Hieruit blijkt dat de kinderen van onze school de boodschap om tijdens de vasten aan
hun leeftijdsgenoten in Haïti te denken goed hebben begrepen. We zijn dan ook
bijzonder trots op hen.

Nieuws vanuit de ouderraad
Op 24 maart organiseerde de ouderraad van onze school reeds voor de 8 ste keer de
Gobelijn quiz. 22 ploegen haalden het onderste uit de kan om de doordenkertjes en
spitsvondige vragen van quizmaster Pieter De Kimpe te doorstaan.
Vooral het knutselen van Meneer Directeur kon op heel wat bijval rekenen!
Het waren Beunhesp die met de hoofdprijs aan de haal gingen, gevolgd door Wasabi
en de Kouwe Kant. Proficiat allemaal!
Maar ook wie minder hoge scores haalde, ging met een brede glimlach naar huis. We
kijken al uit naar de editie van volgend jaar!
Bedankt ouderraad!

Individuele oudercontacten

Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten kunnen praten over de vorderingen van zoon
of dochter. Daarom organiseren wij 2 x per schooljaar een oudercontact. U krijgt dan de
kans om individueel met de klasleerkracht te spreken over uw kind en de school.
De oudercontacten vinden plaats tijdens de week van 23 april :




Di 24 en woe 25 april : oudercontact kleuterschool Rozenlaan
Woe 25 april : oudercontact kleuterschool Lindenbos
Woe 25 en do 26 april : oudercontact lagere school (niet L4 en L6)

Van zwemmen in plassen naar een hippe, droge speelplaats

Het licht staat op groen!
De machines, spades en andere gereedschappen worden geprepareerd!
Het project is even vertraagd door de extra koude van februari, maar tegen eind april
gaat het project wel degelijk van start.
De zanderige, natte speelplaats van de
lagere school wordt tot bijna aan de
achterzijde van de turnzaal betegeld,
gedraineerd en omgetoverd tot een moderne
speelplaats die uitnodigt tot creativiteit. Er
blijft een vrije ruimte van 17,5m x 31,75 m
over. De half met zand gevulde schoenen
van de leerlingen zullen tot het verleden
behoren en de laarzen moeten geen
gevechten met de oceaanplassen meer
aangaan.
Bovendien wordt er een nieuwe grote LUIFEL gebouwd. De nieuwe luifel bestaat uit 2
delen : een lichtwerend deel om de zon uit de klassen te houden en een lichtdoorlatend
deel om voldoende licht in de klassen te brengen. Totaal van bijna 177,5 m2. Het afdak
loopt tot aan de ingang tussen het oude en het nieuwe gebouw zodat de boekentassen
droog en veilig staan en de leerlingen zonder nat te worden via het sas de school in
kunnen.
Even vergelijken : het afdak van de kleuterspeelplaats is 132,32 m2 groot en dus kleiner
dan het nieuwe. Maar de kleuters zijn nog niet zo groot als hun grote broers en zussen!

De bestaande VERHARDINGEN worden verwijderd, gefundeerd en de grond wordt
genivelleerd en voorzien van een drainage-systeem met heel veel aandacht voor de
regenwaterafvoer via verzamelputten van 16.500 liter. De nieuwe betegeling, 1.160 m2
in totaal, is voorzien van een aantal versieringen en nuttige realisaties voor een school
van morgen.

De ‘boskes’ verdwijnen niet, maar worden gesaneerd en de omgeving wordt
gefatsoeneerd. Nieuwe bomen en groen worden aangeplant. Een aparte
brandweerrijstrook is voorzien. Op de speelplaats is er een 100-vak en een hinkelpad.
Verhoogde cirkelvormige vlakken als tribunes moeten ervoor zorgen dat er geen zand
meer wordt binnengebracht. Een buitenvolleybalveld moet het geheel compleet maken.
Uitkijken dus!
VEILIGHEID staat voorop bij uitvoering van de werken. Er is een veiligheidscoördinator
en in de werfzone komen geen kinderen. De veiligheid werd besproken met het
gemeentebestuur. De zandspeelplaats wordt verboden terrein. De leerlingen van het 6de
leerjaar krijgen een ingang aan de achterzijde van de chalets en komen via een aparte
weg langs de afsluiting en de kleuterspeelplaats in het gebouw. ’s Morgens en ’s avonds
gaan de leerlingen van de lagere school via de hoofdingang en de ingang
kleuterspeelplaats rechtstreeks naar hun klas.
Voor de SPEELTIJDEN kunnen de
leerlingen van het 3de leerjaar tot het 6de
leerjaar beschikken over het plein
tegenover de school. Daartoe wordt een
deel van het plein afgezet met Heras
hekwerk.
Tussen 10u00-10u40 en 12u15-13u45
wordt de Rozenlaan tussen de
Seringenlaan en Dahlialaan afgesloten
met verrolbare nadars met een
verkeersbord ‘verkeer verboden’ in beide
richtingen.
Van 15u10 tot 15u40 wordt er op het plein gespeeld en worden er op het einde van de
schooldag rijen gevormd. De Rozenlaan voor de school wordt dan niet afgesloten om het
doorgaand verkeer van ouders en Groenlaar niet te verhinderen. Gemachtigde
opzichters regelen dan het oversteken.
Op die manier realiseren we binnen een beperkte tijd een veilig project met een mooi
eindresultaat!

Oproep aan de ouders van onze kleuterafdeling LINDENBOS

We merken dat er geregeld ouders zijn die hun kleuters ‘te laat’ naar schoolbrengen. Dit
vinden we niet zo fijn. De school start ’s morgens om 08.35uur!
(uit ons schoolreglement p. 26 te raadplegen op www.sjr.be) :
TE LAAT KOMEN
Voor kleuters is het fijn om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te
beginnen en te genieten van het onthaalmoment. Het is storend voor de klas als een
kind te laat komt. Op tijd op school zijn getuigt van respect voor de anderen en is veelal
een kwestie van goede gewoontevorming.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018

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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Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
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L4 : vertrek zeeklassen
L5 : de leerlingen van het het 5de leerjaar werken de ganse week rond het verkeer en leggen
on-line de verkeerstoets af.
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KS Rozenlaan : individueel oudercontact
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KS Lindenbos-Rozenlaan / LS : individueel oudercontact (uitgezonderd L4 en L6)
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LS : rapport
LS : individueel oudercontact

V

27

L4 : terugkeer zeeklassen
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VORMSEL

FACULTATIEVE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL

