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Beste ouders 
 
Wij wensen jullie een jaar boordevol genietjes. Geniet van geluksmomentjes met 
elkaar. Geniet van kleine & grootse dingen. Geniet van alles wat je verwezenlijkt! 
 
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam  
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN 

 

 

 

 

Welkom Charlotte, Julian, Briek, Pauline, Lena, Izaak,  

Julia en Jules in de vlinderklas. 

Welkom Astrid in de bijtjesklas, Alexander in het 1ste leerjaar, Aylan in  

het 2de leerjaar en Ana Lucia in het 4de leerjaar.  

 

Wij wensen jullie een fijne start in jullie nieuwe klas! 

 

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2023-2024 

 
INSCHRIJVEN ROZENLAAN 
 
De kleuter- en lagere scholen in Rumst werken met éénzelfde 
aanmeldingssysteem.  Als ouder maak je eerst via een website een keuze 
voor een school.  Nadien kan je je kind inschrijven.   
 
Voor wie? 

 Kleuters geboren in 2021 of vroeger 

 Kinderen die van school willen veranderen 
 
Wanneer kan je je aanmelden? 
Je kan aanmelden van 28 februari t.e.m. 21 maart 2023 via www.naarschoolinrumst.be.  
 

http://www.naarschoolinrumst.be/


Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden 
aan in dezelfde periode als de andere kinderen.  De voorrangsregels blijven dezelfde. 
 
Wat gebeurt daarna? 

 22 maart t.e.m. 14 april 2023 : verwerken van aanmeldingen leerlingen 

 17 april t.e.m. 21 april 2023 : toekennen tickets leerlingen 

 24 april t.e.m. 15 mei 2023 : inschrijvingen van wie een ticket heeft voor een school 

 16 mei t.e.m. 22 mei 2023 : verwerking wachtlijsten 

 23 mei 2023 : start vrije inschrijvingen 
 
Alle info vind je op www.rumst.be en www.naarschoolinrumst.be.   
 
INSCHRIJVEN LINDENBOS 
 
In tegenstelling tot de voorbije jaren kan u niet langer meer inschrijven voor de wijkschool in Lindenbos via het 
digitale aanmeldingssysteem van de gemeente Rumst.  Reden hiervoor is dat de wijkschool op het grondgebied 
van de gemeente Aartselaar ligt. 
 
Indien u uw kind wenst in te schrijven in de wijkschool Lindenbos, gelieve een afspraak te maken met Annemie 
van het secretariaat.  U kan haar bereiken elke weekdag tussen 08.00 en 16.30 uitgezonderd op woensdag op 
het nummer 03 888 35 56.  U kan ook steeds een mail sturen naar info@sjr.be. 
 
Inschrijven kan vanaf 28 februari. 
 

NIEUWS UIT DE KLAS : L5 UITSTAP URANIA

 

Door ons bezoek aan Urania zijn we 

veel te weten gekomen, zoals een 

meteoriet die in Rusland is neergestort.  

Dit wisten wij ervoor niet.  Wat wij het 

leukste vonden, is het moment dat we 

in een zaal gingen en daar in een cirkel 

rond een rare machine gingen zitten.  

Als je naar boven keek, was het plafond 

hol.  Opeens ging er licht aan en zaten 

we precies onder de sterren.  Na een 

voormiddag vol informatie moesten we 

een quiz oplossen.  Dat was leuk! 

Lander en Mila (5B) 

 

NIEUWS UIT DE KLAS : L6 UITSTAP BRUSSEL 

 
 
 
Op maandag 5 december ging het zesde leerjaar naar Brussel 
om het Atomium, Mini-Europa en het Europees Parlement te 
bezoeken. 
Eerst gingen we naar het Atomium.  Met de lift gingen wij naar 
de bovenste bol.  Nadien bezochten wij ook de andere bollen 
waar wij o.a. lichtshows zagen in de bollen en op de roltrappen!  
In de andere bollen hebben wij ook dingen gezien over het 
ontstaan van het Atomium. 

http://www.rumst.be/
http://www.naarschoolinrumst.be/
mailto:info@sjr.be


Na het bezoek van het Atomium gingen wij naar Mini-Europa.  
Na het middageten kregen we boekjes die wij moesten 
invullen (in de regen!) terwijl wij nationale monumenten 
bekeken in Mini-Europa.  Er zijn ook  interactieve 
monumenten, bv. een draaiend reuzenrad van Walibi, dat was 
met een liedje.  Uiteindelijk wanneer een groep klaar was, 
moesten ze naar de ‘spirit of Europe’. 
Later zijn we nog naar het Europees Parlement gegaan.  Hier 
kregen we informatie van een gids.  Ook deden we mee aan 
een leuke quiz en hier konden we prijzen winnen!  Toen we in 
de grote zaal van het Europees Parlement waren, hadden we 
ook nog de kans om naar klassieke muziek van een orkest te luisteren. 
Daniëlla Kimararungu (6B) 
 

NIEUWS UIT DE KLAS : L6 EUROPABEURS 

 
Op vrijdag 9 december, kort na de uitstap naar Brussel, was de Europabeurs.   
Ouders, grootouders, tantes en nonkels kwamen langs.   
Wij mochten dan, met ons groepje, aan ons standje de uitleg geven over ons EU-land.  Alle mensen die dan langs 
je standje kwamen, konden ook proeven van het typische gerechtje van je land.  Heel je stand was mooi versierd 
en we kregen zelfs een prikbord om coole en mooie foto’s op te hangen.   
Toen de Europabeurs gedaan was, moesten natuurlijk alle volwassenen naar huis.   
Toen was het echt party time!  We mochten zelf bij alle standjes gaan eten!  Keileuk! 
Daarna was de Europabeurs wel echt gedaan en natuurlijk hoorde daar nog iets minder leuk bij : OPRUIMEN! 
Maar gelukkig was het wel echt superleuk! 
Linne Struyf (6A) 
 

NIEUWS UIT DE KLAS : L4 SUSKE EN WIISKE MUSEUM 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



NIEUWS UIT DE KLAS : ADVENT BIJ DE JONGSTE KLEUTERS 

 

 

De Sint is weer vertrokken naar 
Spanje en wij tellen af naar 
Kerstmis. 
Elke ochtend komen we met alle 
jongste kleuters samen rond de 
kerstboom. 
We steken de kaarsjes aan van de 
adventskrans en doen elke dag 
een pakje open.  De kinderen zijn 
elke dag nieuwsgierig van wat er 
staat te gebeuren. 
We genieten van het samen zijn, 
van het samen liedjes zingen en 
van de kerstsfeer. 
Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar! 

 

 

NIEUWS UIT DE KLAS : KERSTMUSICAL LINDENBOS 

 

   
 
Kerstmis … waarom vieren we eigenlijk Kerstmis …? 
Tijdens onze kerstmusical gingen we op zoek naar het geheim van Kerstmis.  Zit het hem in de kerstboom versieren, 
in samen lekker eten, in het geven van cadeautjes, samen zingen of moet er misschien sneeuw zijn …? 
Uiteindelijk ontdekten we dat liefde de belangrijkste boodschap is .. 

Want in de stal werd een kind geboren, 
Heel erg lief en erg klein, 
Dat later als het groot is 

Voor alle mensen een vriend wil zijn! 
Verschillende dansjes en liedjes wisselden elkaar af en alle kleuters gaven het beste van zichzelf.  Ouders en 
grootouders konden genieten van de geknutselde sterren rond het podium, maar vooral de sterren óp het podium 
schitterden het hardst! 
Het was vooral erg fijn om in deze sfeervolle periode gezellig samen te kunnen zijn! 
  



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 16.00 tot 19.00 
SCHOOLFUIF OUDERRAAD : zaterdag 04/02/23, zaal Koekoek, Aartselaar 
QUIZ OUDERRAAD : zaterdag 18/03/23 
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/
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