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

Waar is de lente?
Waar blijft de zon?
We kijken er allen naar uit!
Het mooie weer, buiten spelen,
lentebloemen in de tuin,
wandelen …
hopelijk komt het vlug en
kunnen onze kleuters en
leerlingen regelmatig
frisse, gezonde lucht
opsnuiven.

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 maart staat de

BEVER centraal :

“Steek de handen uit de mouwen!
Ik help en ik zorg graag.
Ik sta er voor jou vandaag.”

NIEUWS van de OUDERRAAD

Ontbijtactie was een succes!
Op zaterdag 24 februari organiseerde het oudercomité van onze school weer hun
ontbijtactie. Die ochtend werden een heleboel ontbijtpakketten aan huis geleverd of
afgehaald.
Een welgemeende dank-u-wel voor alle bestellingen!
Een welgemeende dank-u-wel aan alle helpende handen!
Een welgemeende dank-u-wel aan de sponsors!
Tot volgend jaar!

8ste GOBELIJN Quiz
De leukste quiz van het land komt er weer aan!
Zaterdag 24 maart kan er in onze school weer
gestreden worden voor eeuwige roem en een
krasbiljetje! Gelukkig zijn er nog een enkele
plaatsen vrij. Schrijf je ploeg snel in op
www.gobelijnquiz.be en kom mee denken, lachen,
drinken, eten, … kortom je fantastisch amuseren
ten voordele van de ouderraad.
Maar wacht niet te lang, want vol = vol!

ZOTTE FLUO-dag

Op

20 maart

sluiten we de fluo-actie af met een

zotte fluo-dag
De kinderen mogen zich dan zo gek mogelijk in fluo verkleden. Felle pruik, fluo-verf op
gezicht en haren, rekjes in fluo, gepimpte fluo-hesjes, … laat jullie verbeelding maar
spreken! Ook fietsen, boekentassen kunnen versierd worden.
Die dag maken we ook de winnaar van onze fluo-acties bekend.
Welke klas was het meest in orde?
De best verklede klas krijgt die dag ook de

wissel fluo-beker!
Een dikke proficiat aan alle kinderen die tijdens de donkerste maanden van het jaar hun
best deden om zichtbaar en veilig naar school te komen. Uiteraard moedigen wij
iedereen aan om ook na de fluoactie de fluo-hesjes te blijven dragen zodat de
zichtbaarheid op straat gegarandeerd blijft.

Vastenactie 2018

Zoals vorig jaren sparen we ook nu voor
www.finado.be).

FINADO (klik voor meer info op

Via onze trouwe medewerkster Marina krijgen wij de kans om ons steentje bij te
dragen aan de verschillende projecten die lopen in Haïti. Finado besteedt heel veel
aandacht aan onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht voor
kinderen, het is ook één van de millennium-doelstellingen.
Er worden verschillende actie ondernomen om geld in te zamelen :

KOFFIESTOP
(koffie met cake/verse soep met brood/vrijwillige bijdrage)
Woensdag 14 maart : Lindenbos
Woensdag 21 maart : Rozenlaan

SPONSORWANDELING

(enkel lagere school)

Woensdag 28 maart

INZAMELACTIE KLEINE CENTJES

Speelplaats / afdak voor de lagere school

Samen met jullie tellen we af naar begin april voor de start van de werken. Volgende
week is de eerste werfvergadering gepland met de aannemer, de architect en de
veiligheidscoördinator. Hoe we het ‘veilig’ spelen van onze leerlingen lagere school
organiseren, laten we jullie zeker weten voor de paasvakantie.

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)

MAANDKALENDER MAART 2018
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Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B + 5A + 5B
3A : Uitstap ’t Grom (groentemuseum), St. Katelijne-Waver
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Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
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6L : Vertrek Bosklassen
3B : Uitstap ’t Grom (groentemuseum), St. Katelijne-Waver
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Integratie 3de kleuter klassers & 1ste leerjaar
3L : bib
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KOFFIESTOP ten voordele van FINADO in LINDENBOS
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EINDE FLUOACTIE
Zwemmen: 2A + 2B + 3B + 4B 5A + 5B
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KOFFIESTOP ten voordele van FINADO in ROZENLAAN
Zwemmen: 1A + 1B + 3A + 4A + 6A + 6B
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RAPPORT

5L : auteurslezing Luc Descamps in de bib van Reet
6L : Terugkomst Bosklassen

2L : auteurslezing Stefan Boonen in de bib van Reet
3L : Uitstap Antwerpen

8STE GOBELIJNQUIZ OUDERRAAD

1L-2L : film ‘Gus’, cc De Steiger in Boom
SPONSORWANDELING ten voordele van FINADO
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5L : Uitstap naar het archeologisch museum Velzeke
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RATJES : kleine voorstelling met verhalen in de bib van Reet
6L : Uitstap Sportdag Hofstade (in bomen klimmen & mountainbiken)
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