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Beste ouders 
 
Ongemerkt zijn we in de donkere dagen voor Sinterklaas en Kerst beland. Toch voelt 
het alsof het schooljaar nog maar net begonnen is. 
De herfstvakantie is echter meer dan welkom.  Er werd de voorbije maanden hard 
gewerkt door de leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers en ouders.  Bedankt aan 
iedereen voor de inspanningen.  
Na de vakantie starten we met de fluoactie en hebben we allemaal ons SJR-fluohesje 
aan!  We willen dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school gaan.  
Geniet van een gezellige herfstvakantie en we zien jullie graag maandag 7 november 
terug. 
 
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam  
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN 

 

 
 

Welkom Selina, Elise, Hannah, Camille en Lina in de vlinderklas 

Welkom Victor in de uiltjesklas 

 

Wij wensen jullie een fijne start in jullie nieuwe klas.  

 

WAFELACTIE

 

Onze jaarlijkse wafelverkoop is weer gestart!  

De wafeltjes zijn ideaal als tussendoortje, als traktatie op het 

werk, als vieruurtje of voor bij de koffie …  

De opbrengst van de verkoop komt al onze leerlingen ten 

goede.  

 

Bestellen kan van 29 oktober tot en met 18 november via de 

website van de school www.sjr.be.  

http://www.sjr.be/


U heeft de keuze uit : 

 Ambachtelijke wafeltjes vanille 700 gr : €7,00 

 Ambachtelijke wafeltjes chocolade 700 gr : €7,00 

 Ambachtelijke sinterklaas 14 cm speculaas (7x3st) 700 gr : 
€8,00 

 Ambachtelijke boterhartjes 700 gr : €8,00 

Afhalen : 2 december.  Denk eraan om die dag zeker een zak, doos, … 
mee te geven met uw kind. 

We hopen dat jullie ook dit jaar weer veel wafeltjes (ver)kopen!  Alvast heel erg bedankt voor uw steun. 

DIKKETRUIENMAANDEN 

 
De winter staat voor de deur en met de geëxplodeerde energieprijzen belooft het voor veel mensen een moeilijke 
periode te worden, ook voor scholen. 
 
Net als veel andere scholen zijn wij van plan om deze winter de verwarming een graadje lager te draaien.  Dat doet 
de energiefactuur namelijk snel een flink pak dalen. De thermostaat zal verlaagd worden naar zo’n 19 graden.  Het 
is dan ook aangeraden om de kinderen extra warme kledij aan te doen.  Een extra warme trui of dekentje voor in 
de klas mag. 
 
Alvast bedankt voor jullie begrip. 
 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP VERKEER : START VAN DE FLUOACTIE 

 
 

De duistere ochtenden komen eraan en dit is meteen het startschot 
van onze verkeersgroep om de leerlingen te sensibiliseren tot het 
dragen van FLUO en reflecterende kledij.  In het donker en bij slecht 
weer willen wij dat onze leerlingen extra zichtbaar zijn.  Verhoogde 
zichtbaarheid draagt immers bij tot veiligheid in het verkeer. 
 
Daarom starten wij na de herfstvakantie met de jaarlijkse FLUO-
ACTIE. Om er op zijn FLUO-best uit te zien, rekenen we erop dat alle 
kinderen (dus ook de kleuters) na de herfstvakantie een FLUO-hesje 
dragen bij het naar school komen. 

 
De eerste week van de fluoactie zal opvallen door de leuke activiteiten.  In de loop van de donkere herfst en 
wintermaanden zullen er ook prikacties georganiseerd worden.  De leerlingen kunnen tijdens deze prikacties een 
beloning verdienen.   
 
Hopelijk zien we de leerlingen goed en van ver aankomen op 7/11! 
 

VOORLEESWEEK VAN 21 TOT 25 NOVEMBER

 
 

 

Thema : ‘Lezen met je oren’ 

 
Voorlezen, dat is lezen met je oren.  Of luisteren met je ogen.  Het is avonturen 

beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek.  

Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of 

minder goed je zelf leest.  Het is één en al oor zijn.   

 

Deze voorleesweek staat luisteren centraal.  Want wie goed luistert, leest meer. 

 

 



 

NIEUWS VANUIT DE KLEUTERSCHOOL : TONEEL ‘ALLES LOOPT OP ROLLETJES’ 

 

Auw!  Boem, pats!!! Poppenspeler Kurt en pop Pompom vallen over een grote 

schatkist, wat zou daar allemaal inzitten? 

Oei, er zit een stevig slot op.  Kunnen de kleuters mee de code kraken?  ‘Hoeveel 

poten heeft een spin?  Hoeveel dagen in een week? …’  We onthouden alles in 

de juiste volgorde en … het slot springt open!!! 

Allemaal oude spulletjes van vroeger komen tevoorschijn … tot de kamer van 

Pompom een heel rommeltje is.  Vlug opruimen Pompom, want jouw nichtje 

Loulou komt nog op bezoek! 

En ja hoor, met belgerinkel horen we ze al komen, met haar is het altijd een leuke 

boel.  Samen met Pompom en Loulou dansen en zingen wij ook uit volle borst!!! 

Een grappige, interactieve voorstelling waar we erg van hebben genoten! 

Juf Katrin (ratjesklas) 

 

 

Maandag 10 oktober startten we onze dag met poppenkast 

‘Kijk eens wat ik kan’ van het theatergezelschap ‘alles loopt 

op rolletjes’.  De hoofdrolspeler was iemand bekend, onze 

klaspop Jules! 

We beleefden een dag met Jules waarbij hij ons liet zien wat 

hij al allemaal kan : voetballen, rollen met de bal, 

blokkentorens maken, springen, klimmen en klauteren en 

nog zoveel meer. 

De kleuters werden uitgenodigd om mee te dansen, 

springen, tellen, kleuren te benoemen, …  Er mochten zelfs 

enkele kleuters mee in de regen wandelen en samen met 

Jules met de bal spelen. 

Wanneer het uiteindelijk bedtijd was voor Jules, zongen we 

samen een slaapliedje en gingen we op de tippen van onze tenen terug naar onze klas. 

Juf Karen (bijtjesklas) 

 

NIEUWS VANUIT DE KLAS : L3 INLEEFDAG ‘DE SCHOOL VAN VROEGER’ 

 
 
 
 
De rij was van de jongens en de meisjes.  Iedereen was in oude kledij.  Iemand moest 
in de klas in de hoek gaan staan met de lange tong en iemand anders had de 
ezelsoren aan.  Een paar kinderen hadden oude spullen bij en die mochten we zien.  
En sommige kinderen hadden een meetlat gekregen op hun handen. 
Alexa, Imme en Febe (3A) 
 
 
 
 
 

 

NIEUWS VANUIT DE KLAS : L5 ZOO ANTWERPEN 

 

Wij zijn op 6 oktober naar de Zoo gegaan in Antwerpen. We hebben super veel dingen gezien en gedaan!  Wat wij 

het tofste vonden:  

 De vissen 

 Het reptielengebouw waar we wat meer uitleg kregen over reptielen en amfibieën. Daar hebben we 
veel mooie dieren gezien. We hebben een slang mogen aaien en hebben een axolotl gezien.  

 De leeuwen. Ze hadden hele kleine welpjes, die mochten toen voor de eerste keer buiten.  

 Ook de gorilla’s … We hebben hem een grote boodschap zien doen, haha!  



 We hebben alleen mogen rondlopen in de zoo en hebben een zoektocht gedaan in onze groepjes.  
Lukas en Xander van 5B.  

  

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD SJR : KLUSDAG ZATERDAG 19 NOVEMBER 

 
Op zaterdag 19 november vliegt de ouderraad er weer in en maken ze de school winterklaar!  Er wordt zowel in 
de hoofdschool als in de wijkschool geklust.  Aangezien vele handen het werk lichter maken, hierbij een warme 
oproep om deel te nemen aan de werkdag.  De werkdag start om 09u00 en duurt tot 15u00.  De school zorgt voor 
een lekkere lunch.  Inschrijven kan via de website van de school www.sjr.be. 
 
En vergeet vooral niet om zaterdag 4 februari te noteren in de agenda want dan is het de Back to School fuif van 
de ouderraad in zaal De Koekoek.   Wil je je als ouder weer ever tiener voelen, kom dan mee de beentjes strekken 
en herbeleef de 70-80-90 hits en de ultieme feestschijven uit jouw schooltijd. Nieuw is de kinderfuif met 
dancebattles van 15u00 tot 17u00.  Niet te missen!   
 
   
    
  
  

http://www.sjr.be/


 

BELANGRIJKE DATA VOOR OP HET PRIKBORD 

 
OUDERCONTACTEN 

● Maandag 05/09/22 : infoavond kleuterschool LINDENBOS 
● Dinsdag 06/09/22 : infoavond lagere school 
● Donderdag 08/09/22 : infoavond kleuterschool ROZENLAAN 
● Dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27/10/22 : oudercontacten kleuterschool + lagere school 
● Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23/03/23 : oudercontacten kleuterschool + lagere school 

 
RAPPORTEN 

● Herfstrapport : 25-26-27/10/22 
● Winterrapport : 22/12/22 
● Lenterapport : 21-22-23/03/23 
● Zomerrapport : 29/06/23 

 
VAKANTIEDAGEN  
Herfstvakantie : maandag 31/10/22 tot en met zondag 06/11/22 
Wapenstilstand : vrijdag  11/11/22 
Kerstvakantie : maandag 26/12/22 tot en met zondag 08/01/23 
Krokusvakantie : maandag 20/02/23 tot en met zondag 26/02/23 
Paasvakantie : maandag 03/04/23 tot en met zondag 16/04/23 
Dag van de arbeid : maandag 01/05/23 
Hemelvaart : donderdag 18/05/23 en vrijdag 19/05/23 
Pinkstermaandag : maandag 29/05/23 
Start zomervakantie : vrijdag 30/06/23 om 12.10 
 
FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Facultatieve verlofdag 1 : vrijdag 07/10/22 
Facultatieve verlofdag 2 : maandag 22/05/23 
 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 
Studiedag 1 : woensdag 19/10/22 
Studiedag 2 : maandag 28/11/22  
Studiedag 3 : vrijdag 27/01/23 
 
VERGADERINGEN OUDERRAAD (Rozenlaan, 20u00) 
Dinsdag 04/10/22 
Maandag 07/11/22 
Maandag 05/12/22 
Dinsdag 10/01/23 
Dinsdag 07/02/23 
Maandag 06/03/23 
Maandag 17/04/23 
Dinsdag 02/05/23 
Dinsdag 06/06/23 
 
OPENDEURDAG : vrijdag 03/02/23 van 17.00 tot 19.00 
SCHOOLFUIF OUDERRAAD : zaterdag 04/02/23, zaal Koekoek, Aartselaar 
SCHOOLFEEST : zaterdag 03/06/23 
KLEUTERDIPLOMA EN RECEPTIE: maandag 26/06/23 
PROCLAMATIE 6DE LEERJAAR : woensdag 28/06/23 
 
OPVANG NODIG? 
Voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen (pedagogische studiedagen, facultatieve 
verlofdagen) kan u terecht bij de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ZONNELAND van de gemeente Rumst.  U 
dient wel vooraf in te schrijven! Tel : 03/888.00.32, www.rumst.be (rubriek diensten/buitenschoolse 
kinderopvang).  

 

  

http://www.rumst.be/


 MAANDKALENDER NOVEMBER 2022 

D 1 

HERFSTVAKANTIE 
W 2 

D 3 

V 4 

Z 5  

Z 6  

M 7 
Start van de fluoactie 
 

D 8  

W 9 
L1-3 : hagen planten aan de nieuwe trage weg tussen de Molenbeekse Plassen en de  
‘s Herenbaan 

D 10  

V 11 WAPENSTILSTAND 

Z 12  

Z 13  

M 14  

D 15  

W 16 L1-2 : zwemmen 

D 17 L6 : workshop BIB op school 

V 18  

Z 19 KLUSDAG OUDERRAAD – ROZENLAAN & LINDENBOS 

Z 20  

M 21 
Start van de voorleesweek 
L3 : een medewerker van Gaia komt vertellen over dieren 

D 22  

W 23  

D 24  

V 25  

Z 26  

Z 27  

M 28 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

D 29 L2-3-4-5 : BIB 

W 30 L1-2-5 : zwemmen 

 
 


