Maandbrief november 2017
schooljaar 2017-2018

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

Beste ouders
We sluiten de eerste periode van dit schooljaar af.
Hartelijk dank voor de ‘succes’ opkomst tijdens ons herfstrestaurant. We hadden een
recordaantal aan inschrijvingen, 438 couverts! We hopen dat jullie ervan genoten
hebben.
Genieten nu van de herfstvakantie. We starten terug op maandag 6 november en …
allemaal het SJR fluohesje aan !

Start van de FLUO-actie

FLUO ACTIE
Van na de herfstvakantie tot aan het
begin van de lente, 21 maart
De herfstvakantie staat voor de deur en naar
jaarlijkse gewoonte starten we na de vakantie met
onze fluoactie.
Meer licht brengen tijdens de donkerste maanden van het jaar blijft ook dit jaar weer een
must, want wie opvalt in het verkeer, wordt gezien. En gezien worden dat kan je
doen door het dragen van een fluohesje.
Daarom willen wij al onze kinderen – ook zij die met de auto naar school komen –
aanmoedigen om een fluohesje te dragen op weg van en naar school, zodat ze nog beter
en sneller opgemerkt worden in het verkeer. Zo’n hesje is en blijft immers een goede
manier om de automobilisten attent te maken op hun aanwezigheid in het verkeer.

Werkdag ouderraad

Zaterdag 18 november richt onze ouderraad haar jaarlijkse werkdag in en dit
zowel in de hoofdafdeling Rozenlaan als in de wijkschool Lindenbos.

Wat staat er allemaal te gebeuren : daken vrijmaken en
afspuiten / bomen, hagen en klimop snoeien / speelplaatsen
en voetpaden vegen / putjes en goten vrijmaken / bladeren
ruimen / speelgoed zandbak opruimen / kerstversiering
ophangen / afval naar het containerpark brengen

De werken starten om 9 uur en tegen 15 uur is alles hopelijk afgerond. Tijdens de
middag zorgen de leerkrachten voor een heerlijke lunch.
Heb je zin om mee te komen helpen? Een ganse dag, een halve dag of slechts een
uurtje? Iedereen is welkom, ook de kinderen want deze werkdag is een echt familieevent.
Inschrijven kan op https://werkdag2017.eventbrite.nl of je kan ook een mail sturen naar
ouderraad@sjr.be.

Wafelverkoop

Van 23 oktober tot en met 10 november organiseren we op school
een wafelverkoop.
Je kan kiezen tussen vanille- en chocoladewafels. Een doos kost 5 euro.
De opbrengst wordt besteed aan het afdak van de lagere school en het verfraaien van de
speelplaats van de lagere school.
De verdeling van de wafeltjes gebeurt op vrijdag 24 november.
Spreek gerust familieleden, buren, vrienden aan om ook een bestelling te plaatsen!
Alvast bedankt voor uw steun en veel smulplezier!

Bedankt om allemaal veeeeeeeeel wafels te smullen!

Geslaagde inzamelactie 3de leerjaar

De inzamelactie die de leerlingen van het
derde leerjaar organiseerden ten voordele
van het dierenasiel was een groot succes!
Dankzij gulle giften werd er heel wat
materiaal en voeding ingezameld.
Bedankt aan iedereen die aan deze actie
meewerkte!

Herfstrestaurant 2017 groot succes!
Op zaterdag 21 oktober was het weer genieten in zaal de Koekoek. Tijdens het
herfstrestaurant smulden dit jaar 542 mensen van de tomatensoep, vol-au-vent,
stoofvlees, cannelloni, tomaat garnaal, balletjes in tomatensaus, kippenpasteitje,
chocolademousse, verwenbordje en ijsje.
Dankjewel aan iedereen die kwam eten. Een nog grotere dankjewel aan de mensen van
de ouderraad, de koks, de leerkrachten en alle vrijwilligers die met de glimlach kwamen
koken, opdienen, opruimen, afwassen, ….

Ik zoek mijn baasje …
Schoentjes werden
achtergelaten op het
herfstrestaurant.
Te bekomen op het
secretariaat.

De grote voorleesdag

Een initiatief van onze ouderraad.
Zie ook de infobrief via onze digitale mailing.
Kan je mee komen voorlezen ? Mag ook opa of oma zijn …
Richt dan een mail aan mieke.geens@hotmail.com
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3A : medisch onderzoek
START FLUO-PERIODE
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RATJESKLAS LINDENBOS : voorstelling op school ‘verteller en vriendinnetje’
L3-4-5 : BIB auteurslezing door Benjamin Leroy
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L1-2 : BIB
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HERFSTVAKANTIE

WERKDAG OUDERRAAD

Oudste kleuters : bezoek & kennismaking BIB
L5 : de leerlingen van het 5de leerjaar werken deze week rond kinderrechten. 20
november is kinderrechtendag.
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