Maandbrief oktober 2018
schooljaar 2018-2019

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

Beste ouders
Bij het begin van de maand sturen we jullie via mail onze maandelijkse maandbrief.
U kan hem ook steeds raadplegen op onze website www.sjr.be.
Buiten de activiteiten die u vindt op de maandkalender laten we u graag proeven van het
schoolleven in het algemeen zoals de verkeersacties in het kader van het project ’10 op
10’ waarin we dit jaar hopen deellabel 3 te halen, activiteiten georganiseerd door de
ouderraad, aandachtspunten om het schoolleven te optimaliseren, enzovoort.
Ondertussen zijn we al een maand verder in dit schooljaar.
Het was alvast een gezellige ontmoeting met jullie na het eerste oudercontact onder het
‘nieuwe afdak’. Met een glaasje cava openden we met jullie de nieuwe speelplaats en het
nieuwe afdak.
We geven ook mee dat er dit jaar geen herfstrestaurant wordt ingericht. Binnen de
ouderraad willen we nadenken over een nieuw initiatief voor de toekomst.

Afspraken kleuterhelling

Om een duidelijk overzicht te hebben op de kleuters die binnenkomen langs de
kleuterspeelplaats, zouden wij u willen vragen om volgende afspraken te respecteren :



Kleuters/kinderen die te voet naar school komen maken gebruik van de trap
Kleuters/kinderen die met de fiets naar school komen en ouders met buggy’s
maken gebruik van de helling
Wij willen ook vragen om de trap en helling
zo snel mogelijk terug vrij te maken.
Op deze manier is het veiliger voor iedereen!

Nieuws van de VERKEERSgroep

De week van 16 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.

Graag brengen we bij het begin van het nieuwe schooljaar de aanbevolen rijrichting
rondom onze school onder uw aandacht. Wanneer we dit met zijn allen opvolgen, zorgen
we voor een vlottere verkeersdoorstroming en meer veiligheid.

zienen ge

zienZZIEN

Fluoactie van maandag 5 november tot 21 maart

ZIEN EN GEZIEN WORDEN.
Naar jaarlijkse gewoonte starten we na de
herfstvakantie 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 dan kan je
doen door het dragen van een fluohesje.
Dat is essentieel voor wie zich in het verkeer
begeeft, of het nu te voet is of met de fiets of
hoe dan ook.
Donkere dagen, donkere winderkleding
maken je zo goed als onzichtbaar.
Daarom willen wij al onze kinderen – ook zij die met de auto naar school komen –
aanmoedigen om hun SJR fluohesje te dragen op weg van en naar school, zodat ze
nog beter en sneller opgemerkt in het verkeer. Zo’n hesje is en blijft immers een goede
manier om de automobilisten attent te maken op hun afwezigheid in het verkeer.
Alle leerlingen van onze school hebben een SJR-fluohesje gekregen, in de kleuterschool
of in het tweede leerjaar (in het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen een nieuw
exemplaar). Is het verloren gegaan, dan kan u altijd een nieuw hesje aankopen via de
klasleerkracht.

Drinken tijdens de middagrefter
Na advies van de ouderraad en leerkrachten namen we de beslissing om tijdens de
middagrefter volgende drankjes aan te bieden :
 voor de lagere school : spuitwater of melk in een flesje, plat water ;
 voor de kleuterschool : plat water of melk in een beker.
We bannen dus de suikerrijke dranken en hopen stiekem dat onze kleuters/leerlingen
(terug) meer smaak krijgen in melk, water …
De financiële regeling blijft dezelfde (zie hiervoor ons schoolreglement op www.sjr.be ).
In de kleuterschool zitten we nog even in een overgangsfase.

Wij zijn op zoek naar




De juffen van de olifantenklas zijn op zoek naar kleine autootjes om mee te
spelen.
Juf Kim & juf Debby van de Kikkerklas kunnen nog extra reservekledij
gebruiken : lange broeken maat 98-104 en meer en sokken (vanaf maat 25).

Grote koekenverkoop

Eén van de volgende dagen krijgen jullie een brief thuis rond onze ‘grote
koekenverkoop’. Deze actie organiseren we elk jaar.
Met de opbrengst kunnen we dromen realiseren die anders financieel niet haalbaar
zouden zijn. Nu zetten we in op de aankoop van tablets en chromebooks voor de lagere
school en reuzetablets voor de kleuterklassen.
Ook krijgt elke klas een extra budget van 60 euro om een spel, een vertelboek, … voor
de eigen klas aan te kopen.
Hartelijk dank aan alle kopers en verkopers !

AVG of GDPR of ‘wet op de privacy’ …

We kregen wat vragen rond wat we bedoelen met ‘publicaties van de school’ … We
hebben hier bewust geen opsomming gegeven. We geven enkele voorbeelden van wat
we verstaan onder ‘publicaties’: een stick met foto’s van de openluchtklassen, een link
naar de foto’s van de kleuterreceptie, een flyer met foto’s rond een verkeersactie, een
uitnodiging voor de kwis, …
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FACULTATIEVE VERLOFDAG
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L3 : schooldag, zoals het vroeger was
L5 : zoo van Antwerpen
L6 : werken deze maand rond de verkiezingen. Er komt zelfs een schepen op bezoek!
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6L : infosessie BIB rond online gebruik van de bibliotheeksite. We gaan naar de BIB
met de fiets. Helm en fluohesje niet vergeten!
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L5 : varen met de milieuboot
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2A-2B-3A-3B-5A-5B : zwemmen
L3 : op bezoek in het bejaardentehuis De Wijtshage
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1A-1B-4A-4B-6A-6B : zwemmen
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BIB
L3 : dierenasiel Kontich
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L5 : pompoenen snijden, pompoensoep maken
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L1 : rapportbespreking
L5 : Halloweenspel + slapen op school
Rapport 1
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L3 : gastlessen en fototentoonstelling van Gaia

OLIFANTEN, KIKKERS, KWAKKERS : kunsttentoonstelling
Dag van de jeugdbeweging

KLS Rozenlaan, L1, L2 : verteltent

HERFSTVAKANTIE VAN 29 OKTOBER T.E.M. 4 NOVEMBER

