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September 2017
do. 28/9

Zwemmen L5
L2 Theater CC De Kern

za. 18/11

QUIZ OUDERCOMITÉ - Groene Zaal

ma. 20/11

Zwemmen L2/L4
OK naar bibliotheek Wilrijk

Oktober
ma. 2/10

Zwemmen L2/L4/L6

di. 3/10

Bibliobus

do. 5/10

Dag van de leerkracht

vr. 6/10

Facultatieve verlofdag

ma. 9/10

Zwemmen L2/L4

di. 10/10

L3 Oriëntatieloop

L4A Studio Globo
di. 21/11

L4B Studio globo
Bibliobus
Infoavond miertjes

Woordje van de directeur

Vergadering oudercomité
do. 12/10

Zwemmen L5

ma. 16/10

Zwemmen L2/L4/L6

wo. 18/10

L1 Medisch onderzoek op school

Allemaal weer blij en tevreden het nieuwe schooljaar
ingestapt? We zijn amper enkele weken ver en het lijkt of de

Fruitdag oudercomité
do. 19/10

L1 Theater CC. De Kern

vr. 20/10

‘Stokskes’loop voor ‘Music for life’

za. 21/10

Afhalen wafels oudercomité (9-13)

ma. 23/10

Zwemmen L2/L4

vakantie er nooit is geweest. We zijn weer op die
supersonische trein gestapt die één doel heeft: de kinderen
het beste van onszelf te geven. En die vibe voel ik heel sterk
op onze school: werkgroepen beginnen in vergadermodus te
komen, ons oudercomité laat zich duidelijk opmerken met de

Afhalen wafels (8-8.30 en 15.30-16)
wo. 25/10

JK Grootouderfeest

do. 26/10

Zwemmen L5

vr. 27/10

L6 Fietstocht

koekiemonster-wafeltjesverkoop en onze kinderen zijn hun
nieuwe leerkracht al heel goed gewoon.
Elke ochtend zie ik de nieuwe “instappers” stilaan gewoon
worden aan

Rapport 1

mama of papa te voelen. De juf kan het gerust een dagje van

HERFSTVAKANTIE

jullie overnemen!

November
Zwemmen L2/L4

di. 7/11

Oudercontact op vraag (L1-L6)

wo. 8/11

Kriebelteam

do. 9/11

Zwemmen L5

vr. 10/11

L3 Museum Mayer van den Bergh

ma. 13/11

Zwemmen L2/L4/L6

wo. 15/11

Fruitdag oudercomité

Ik probeer in die eerste maand elke klas even een bezoekje te
brengen om alzo de klas- en groepssfeer op te snuiven. Het
valt me op dat kinderen zeer snel in de dagdagelijkse klasen schoolroutine zitten. We trachten er dan ook werk van te
maken om met duidelijke en concrete schoolafspraken
kinderen een goede structuur aan te bieden. Door onze
continue aandacht hiervoor, weten de kinderen zeer goed
wat kan en niet kan.
En inderdaad, hier en daar moet er wel eens terecht gewezen

Vergadering oudercomité
do. 16/11

L4 Theater CC. De Kern

vr. 17/11

L1 Medisch onderzoek op school

Ik merk dat de

afscheidstraantjes stilaan verdwijnen. En dat is goed om als

Van zaterdag 28/10 tot en met zondag 5/11

ma. 6/11

onze schoolrituelen.

worden. Kinderen leren, exploreren, proberen uit en apen na
wat ze ergens gezien of gehoord hebben. En daar moet het af
en toe wel eens bijgestuurd worden. Zo hoorde ik in een

1

groepje bij de kleine lieve kleuters plots “wattefok”

Mogen we vragen dat de ouders voor de aanvang van de

weerklinken. Tja, dan frons je toch wel even de

lessen de school verwittigen bij afwezigheid van de

wenkbrauwen als opvoeder. Maar wees gerust: we zullen –

kinderen op het nummer van de school, 03 828 25 87.

net als jullie thuis – werken aan de woordenschat van jullie

SMS’en kan ook op het nummer 0488 87 59 18 of per e-

“schat”.

mail: directie@rozenkransschool.be.

Guy Verstappen
Directeur

Bij de start van het schooljaar nog even de afspraken voor
afhalen van de kinderen herhalen: De kleuters en de
eersteklassers kan u aan de klas afhalen, maar alle andere

Mededelingen

kinderen vanaf het 2e leerjaar van de lagere school komen
met een rij naar buiten. (langs voor of langs achter) Dit

Eerste communie 2018: zaterdag, 28 april in de

doen we uit veiligheid voor uw kind. Leerlingen worden

Rozenkranskerk. Vormsel 2018: zaterdag, 19 mei in de

dus niet zomaar uit de rij ‘geplukt’ of op de speelplaats

kerk van Sint-Jan Vianney.

opgehaald. Kinderen die moeten oversteken, worden door
een leerkracht op het zebrapad overgezet. We danken

We vragen de ouders om ALLES te naamtekenen. De

jullie om hiermee rekening te houden.

eenvoudigste manier is met een dun alcoholstiftje of
balpen op het waslabel. In de vakanties worden

De glazen deuren sluiten ’s morgens en ’s middags bij het

ongelabelde verloren voorwerpen aan het goede doel

begin van de lessen. Bij telaatkomen melden kinderen en

geschonken. Kijk dus geregeld na of er spullen ontbreken

ouders zich even aan op het secretariaat.

in jullie garderobe...

Nog enkele ouders dienen hun achterstallige rekeningen

Woensdag blijft ook dit jaar de fruitdag. Kunnen jullie op

te betalen; Gelieve dat vlug in orde te brengen. Mogen we

deze dag fruit of groentje in plaats van een koek in de

vragen aparte rekeningen van broers en zussen ook apart

boekentas steken? Dank! Elke maand zorgt ook dit jaar het

te

oudercomité zelf voor fruit.

nauwgezet

de

Ons schoolreglement werd op een aantal punten

in.

gewijzigd of geüpdatet. De recentste versie van dit

Zo maakt de hele school kans op

schoolreglement kunt u steeds terugvinden en lezen op

een exclusieve filmvertoning van
K3-film,

onderaan

jullie geen herinneringsbrief. Dank, het secretariaat.

huis-tuin-en-keukenbatterijen

nieuwe

Vermeld

codenummers van de rekeningen. Op die manier krijgen

Van 25 september t.e.m. 20 oktober 2017 zamelen we

de

betalen?

onze (vernieuwde) website. Door bij de inschrijving dit

in

reglement te ondertekenen, gaat u akkoord met dit

aanwezigheid van de K3'tjes zelf,

reglement en zoals bij het staatsblad geldt: ‘U wordt

of op 1 van de 5 Ravotdagen!

verondersteld de regels te kennen…’ klik op de groene
knop in de menubalk van de schoolwebsite.
De rode tekst in reglement is de

Bedankt voor het bijwonen van de infoavonden! Het is

aanpassing bij de aanvang van dit

aangenaam als leerkracht een volle klas ouders te kunnen

schooljaar, besproken een goedgekeurd

informeren over klas- en schoolafspraken.

door de vereiste adviesraden.

Net zoals vorige jaren kan u ook dit schooljaar weer een

Onze website www.rozenkransschool.be vindt u alle

school- of studietoelage aanvragen. Misschien hebt u ook

mogelijke informatie en documenten over onze school.

recht op deze financiële tegemoetkoming! Vraag de folder

We hopen dan ook dat jullie er zeer vaak op bezoek gaan.

en de aanvraagpapieren op ons secretariaat. De

Wij doen ons best om jullie goede en duidelijke info te

formulieren kunnen ook online worden ingevuld:

geven en om geregeld sfeerbeelden van de klasactiviteiten

www.studietoelagen.be. Voor vragen hierover kan u

op de site te zetten.

steeds bij de directie terecht.
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wafelverkoop gestart. De school wil de opbrengst graag

Zichtbaar en veilig naar school

gebruiken voor de heraanleg van een deel van de

Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject

speelplaats, dus we willen graag gaan voor een

waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van

recordeditie!

een fietshelm en fluokledij op een leuke en

We krijgen dan ook de steun van niemand minder dan

eenvoudige manier zullen aanmoedigen.

Koekiemonster. Hij maakte z’n eerste gastoptreden op

Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar

de infoavonden en bezocht ook de leerlingen al op

school, van de herfstvakantie tot net voor de

school.

krokusvakantie, verzamelen de leerlingen stickers en
kunnen ze sparen voor leuke beloningen en prijzen.

Dit schooljaar kunnen leerlingen met hun kaart
opnieuw

gratis

Blankenberge

en

naar

naar

het

Serpentarium

ZOO

Antwerpen

in

of

Planckendael. Verder vallen er nog een aantal
klasuitstappen
Planckendael
rondleiding.

te

naar

ZOO

winnen,

Antwerpen

mét

super

of

leuke

Naast deze fijne beestenboel zijn er nog andere leuke

beloningen en prijzen, zoals fietshelmen van Nutcase

Jullie hebben nog tijd tot 6 oktober om wafeltjes te

en grote muurschilderingen met figuren van de

verkopen en bestellingen door te geven. Het strookje

Looney Tunes!

met de bestelling zien we graag in onze brievenbus, de
centjes mogen jullie storten. Op zaterdag 21 oktober

kan je in de voormiddag wafeltjes ophalen én op de foto
met Koekiemonster. Bestellingen van meer dan 20

dozen leveren we zelfs aan huis! En ook op maandag 23
oktober kan je nog terecht op school voor een

Oudercomité

ophaalmoment.

En dan is het al bijna tijd voor onze volgende activiteit:

Rozenkr@nt – september 2017

de quiz. Op zaterdag 18 november nodigen we jullie

Hallo Rozenkransers,

allemaal uit in onze groene zaal voor een fijn avondje

Wij zijn zo fier op jullie allemaal! Al die kleuters die zo

quizplezier. En net zoals bij de vorige editie zorgen we

leerjaar kennen al kei veel letters en al die andere

Inschrijven liefst via Gimme, de brief volgt nog. Maar

thuis in hun nieuwe klas. Alle juffen en meesters, de

We kijken natuurlijk ook al uit naar het Freepodium in

flink naar hun juf gaan ’s morgens. Die van ’t eerste

ervoor dat iedereen met een fijne prijs naar huis kan!

kanjers van de lagere school voelen zich al helemaal

vorm dus gerust al een ploeg. 

directeur, de gemachtigde opzichters, de lieve mensen

december, maar daarover later meer. Eerst nog wat

van ’t secretariaat, ICT en de nabewaking, jullie doen

genieten van de herfstzon en nu en dan een kop warme

dat héél goed! Ook de mama’s en papa’s die elke

chocolademelk. Enjoy! ;)

ochtend boekentassen maken en hun kids veilig en op

Lieve groeten,

tijd naar school brengen, allemaal een dikke pluim! Het

Het oudercomité

is een eer om jullie oudercomité te mogen zijn. ;)

We gaan dit jaar dan ook extra hard ons best doen.

Zoals jullie hopelijk al gemerkt hebben, is onze
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Schoolkosten – prijzen

organiseren we op vrijdag 20 oktober een "stokskes"loop met

Via deze nieuwsbrief willen we ook de prijzen van onze

een ganse schooldag een "stokske" in beweging te houden.

de ganse school. We proberen in estafettevorm klas per klas
Onze kinderen kunnen zich dan laten sponsoren voor hun

diensten en de te verkrijgen ‘producten’ in de school

loopbeurten. De opbrengst gaat net zoals vorige jaren via

meedelen. Eén refterbeurt bedraagt eveneens € 0,50. Een

Music for Life rechtstreeks naar het Kinderkankerfonds.

refterabonnement bedraagt per trimester resp. € 29, € 21 en

Die dag zal helemaal in het teken van deze actie staan. Voor

€ 18 en is voordeliger als de kinderen elke dag blijven ineten.

de oudste kinderen zal er ook een looptoer buiten de school

Voor de kleuters bedraagt het ‘Sipwell’-abonnement € 25

worden gemaakt. Ook ouders zullen de kans krijgen om

voor een volledig schooljaar.

enkele gesponsorde toertjes te lopen.

Is uw kind ’s morgens in de voorbewaking, dan maakt dit

Vorig jaar gingen de sponsorgelden naar "Kinderen voor

€ 1,25 - blijft het in de nabewaking, dan betaalt u € 1,25

Cambodja". De mensen van deze organisatie (waaronder

per uur. Voor de studie rekenen we eveneens € 1,25 per

enkele ouders van de school) konden met het bedrag enkele

beurt. De prijs van de studie is gelijk aan die van de

waterputten bouwen. Dit jaar hopen we met de gelden ons

nabewaking. De leerlingen van 4, 5 en 6 zijn verplicht studie

steentje

te volgen als ze in de nabewaking blijven.

bij

te

dragen

bij

de

werking

van

het

Kinderkankerfonds. Meer info volgt.

De zwembeurten voor de vijfjarige kleuters en onze
zesdeklassers zijn gratis, voor de andere leerlingen kosten ze
€ 1. De T-shirts met schoollogo en groene broekjes
(sportkledij lessen bewegingsopvoeding) kosten resp. € 9 en
€ 11.
AANDACHT: Bij het afhalen van kinderen na sluitingstijd
(17.45 uur of 14.20 op woensdag) wordt € 3 per begonnen
kwartier aangerekend.

Maximumfactuur
Op school plannen we een aantal activiteiten of vragen we
een aantal zaken aan te kopen die ondersteunend zijn bij het

‘Het Rozenkransteam 2017-2018’

bereiken van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We
spreken

dan

over

theaterbezoeken,

daguitstappen,

Lees deze nieuwsbrief ook op www.rozenkransschool.be

sportactiviteiten, zwemlessen, maar ook de aankoop van
specifieke materialen, bijvoorbeeld het turngerief van de
school. Ook dit schooljaar geldt voor alle kleuters 1
maximumbedrag, namelijk € 45. Voor kinderen in de lagere
school geldt het maximumbedrag van € 85.
Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt maximumfactuur

Onze school vindt informatie-uitwisseling met de ouders

voor meerdaagse activiteiten aan het einde van het lager

zeer

onderwijs maximaal 425 euro. (Wij liggen, met onze

We

maken

hiervoor

gebruik

van

verschillende mediamogelijkheden. Voorlopig blijven we

boerderij- en sportklassen én tweedaagse L6 samen, ruim

kiezen voor deze ‘papieren’ nieuwsbrief, het Rozenkr@ntje.

onder dit bedrag.)

Dat krantje vind je ook in PDF-formaat terug op de website.

Op onze schoolwebsite vinden jullie alle belangrijke info

N.B. De Stad Antwerpen subsidieert ook dit jaar onze

over onze school terug: het ABC van onze school,

meerdaagse uitstappen (sportklassen). Dat geeft een

contactgegevens,

gevoelige korting op de onkostenrekening van de ouders!

steunen.

schoolreglement,

Tenslotte kan je je registreren via onze website voor ‘gimme’,
hiermee krijg je via email klas- en schoolberichtjes specifiek

voor jouw kind. Tenslotte heeft ons oudercomité ook een

Music for Life. We kozen er al lang geleden voor om het
te

recentste

Er is ook een twitteraccount van de school (zie website).

Ook dit schooljaar doen wij met de kinderen een actie voor
financieel

het

oudercomiténieuws en verslagen van klasactiviteiten.

‘Stokskes’loop voor ‘Music for Life’ Kinderkankerfonds

Kinderkankerfonds

belangrijk.

boeiende facebookpagina.

Daarom
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