
 

Maandbrief februari 2023 

schooljaar 2022-2023 

 

 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten 
 
Het schooljaar is al haverwege. Wat in het begin van het schooljaar nog een gerucht 
was, komt stilaan dichterbij…. zaterdag is het zover : dan gaan we dansen en swingen 
op de Back to Schoolfuif 2.O.  In de namiddag gaan de kinderen de dansvloer alvast 
opwarmen.  We hopen zoveel mogelijk van jullie te mogen verwelkomen. 
 
Voor we de beentjes gaan strekken houden we vrijdag 3 februari een opendeurdag 
tussen 16u en 19u. Ouders van nieuwe leerlingen, instappers en zij-instromers zijn 
van harte welkom.  
 
Nog even een reminder en een belangrijk bericht. Het verkeer rond de school zouden we nog veiliger willen maken. 
Daarom roepen wij alle ouders en kinderen op: kom lopend of met de fiets naar school.  Zo wordt de 
schoolomgeving veiliger en doen de kinderen belangrijke verkeerservaring op.  De veiligheid van de kinderen 
primeert. Toch een keer met de auto? Parkeer iets verder en loop een stukje. Wisten jullie dat wij de ouders 
dankbaar zijn die hun wagen veilig en juist parkeren?  Jullie zijn een voorbeeld voor hen die er nog niet in lukken.  
 
Veel leesplezier 
Vanwege de directie en het hele Sint-Jozefteam  
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WELKOM NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN 

 

Op 1 februari verwelkomt juf Nicole 5 nieuwe instappertjes. 

We heten Ada, Boris, Nox, Mathieu en Fee van harte welkom in onze school en hopen dat zij zich snel 

thuis voelen in de vlinderklas! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN  

 
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.  
 
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 HET TEAM 

 
 
 
 
 
Op 26 januari werd juf Hilde (kinderverzorgster) de trotse 
oma van Pien.  We wensen de ouders, grote zus Marilou en 
juf Hilde een dikke proficiat met de geboorte van deze 
kleine meid. 
 
 
 
 

  

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


 

6-10 FEBRUARI : DIKKE TRUIENWEEK 

 
 
 
In februari is het voor de 19de keer Dikketruiendag. Dit is een actie om 
mensen te sensibiliseren rond klimaat. Het is de ideale gelegenheid 
om een hele week klimaatinitiatieven in de kijker te plaatsen.  
Als school proberen we iedereen aan te zetten om meer milieu- en 
energiebewust te gaan leven. 

 
 
 

 
 

VRIJDAG 3 MAART : BOEKENBEURS 

 

 
 

 

OPROEP WERKGROEP SPEELPLAATS  

 

De leerkrachten van de werkgroep speelplaats zijn op zoek naar bruikbaar 

speelgoed dat nog volledig en in goede staat is om de speelgoedbakken aan te 

vullen.  Heeft u thuis nog tof speelgoed (auto’s, strips, houten blokken, 

gezelschapsspelen, puzzels, …)  liggen dat niet meer wordt gebruikt?  Dan zou u 

onze leerlingen er veel plezier mee doen!  U mag dit speelgoed bezorgen bij de 

klasleerkracht.  Alvast bedankt! 

 



NIEUWS VANUIT DE KLAS: BEZOEK AAN HET WOONZORGCENTRUM WIJTSHAGE 3de leerjaar 

  
We zijn dus naar het rusthuis gegaan. 
Ik vond het heel leuk. 
En we hebben twee potjes bingo gedaan. 
En we hebben sap of water gedronken. 
Het was zo leuk, maar we moesten naar huis. 
Amalia (3B) 

Ik vind het leuk om een spelletje te spelen. 
En ik vind hen aardig, want ze geven ons een koekje 
en een klein drankje.  
Het is leuk om met ze te praten.  
De oude mensen zijn ook heel lief tegen ons. 
We vinden het leuk om hun namen te weten.  
Roos (3B) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



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 
BOEKENBEURS : vrijdag 03/03/23 
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/


 

 MAANDKALENDER FEBRUARI 2023 

W 1  

D 2 
Beren-olifanten : BIB 
L5 : boekpromoties van 2 tot en met 17 februari 

V 3 Opendeurdag SJR (Rozenlaan en Lindenbos) 

Z 4 Kinderfuif + Back to School fuif 

Z 5  

M 6 Start dikketruien week 

D 7 Ouderraad (20u00) 

W 8 
L1-L4 : zwemmen 
L6 : stemdag PTS 

D 9 
dikketruiendag 
Kwakkers-ratjes : BIB 
L6 : uitleg secundair onderwijs door CLB 

V 10  

Z 11  

Z 12  

M 13 
L2-L3 : zwemmen 
Week tegen het pesten 

D 14  

W 15  

D 16  

V 17 Carnaval 

Z 18  

Z 19  

M 20 

KROKUSVAKANTIE             

D 21 

W 22 

D 23 

V 24 

Z 25  

Z 26  

M 27 L2-L3 : zwemmen 

D 28 L6 : OLVI Boom komt langs om uitleg te geven over hun school 

 
 


