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Vergadering oudercomité

September 2018
do. 20/9

Zwemmen L6

ma. 24/9

Zwemmen L2 & L4

do. 27/9

Zwemmen L5

vr. 28/9

L6 Theater Het Paleis

vr. 16/11

Woordje van de directeur
En we zijn weeral vertrokken! De schooltrein is weer aan
het bollen; de klasbootjes zijn van wal gestoken. Elke klas
versierde een eigen klasboot en die stellen we tentoon
in de lange gang. Zoals jullie zien is het niet altijd een
vlakke, rustige zee, maar gedurende dit schooljaar zullen
er zeker wel eens hoge baren zijn. Dat mag en dat moet,
want dat is ook een leerproces! Maar wees gerust, elk
bootje is sterk genoeg om na woelige wateren een
rustige zee in te varen.

Oktober
ma. 1/10

Zwemmen L2-L4

do. 4/10

Zwemmen L6

vr. 5/10

Facultatieve verlofdag

ma. 8/10

di. 9/10
wo. 10/10
do. 11/10
vr. 12/10
ma. 15/10
di. 16/10
wo. 17/10
do. 18/10
zat. & zo.
20 & 21/10
ma. 22/10
di. 23/10
wo. 24/10
do. 25/10
vr. 26/10

Zwemmen L2 & L4
Einde wafelverkoop oudercomité
Vormingsavond oudercomité
L3 oriëntatieloop
Vergadering schoolraad
Vergadering oudercomité
L1A Medisch onderzoek

De eerste dagen zijn er bij de instappers wel eens wat
traantjes te bemerken. En ook bij de afscheidnemende
mama’s en papa’s wegen die traantjes wel zwaar. En
echt waar, in de meeste gevallen zijn de traantjes al
veranderd in een glimlach op de mond tegen de tijd dat
ze de klas zijn ingegaan. Onze kleuterjuffen doen echt
hun uiterste best om beregoed voor jullie kind te zorgen.

Zwemmen L5
Stokskesloop t.v.v. het Kinderreumafonds
Zwemmen L2 & L4
Bibliobus
Pedagogische studiedag
Zwemmen L6

Zo zag ik een kleuter op de speelplaats even wenen
omdat ‘zijn’ juf tijdens de speeltijd even een tasje koffie
ging halen en uit het zicht verdween. De andere juffen
op de speelplaats hebben dat natuurlijk supergoed
opgelost. Wat ik wil zeggen, is dat kinderen al na enkele
dagen liefde voor en vertrouwen hebben in ‘hun’ juf. En
da’s toch fantastisch, niet?

Afhalen en thuisleveren wafels oudercomité
Zwemmen L2 & L4
Medisch onderzoek L1B
Rapport L1-L6
L5&6 Film De Kern
Oudercontact L1-L5
JK grootouderfeest
Fruitdag oudercomité
Zwemmen L5
L1 Dans De Kern
L6 Theater Het Paleis
L6 Fietstocht/Bowling

Guy Verstappen
Directeur

Van zaterdag 27/10 tot en met zondag 4/11: HERFSTVAKANTIE

November
ma. 5/11
wo. 7/11
do. 8/11
ma. 12/11
do. 15/11

L3 Museum Mayer Van den Bergh

Zwemmen L2 & L4
Kriebelteam
Medisch onderzoek L1A+B
Zwemmen L5
Zwemmen L2 & L4
Zwemmen L6
L4A Studio Globo (vm)
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enkel in overleg met jullie. (ouders) Voor vragen over de
privacy van je kind, kan je contact opnemen met de
directie.
Gegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens
overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende
voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht
gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze
gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de
overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de
regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de
directeur binnen de tien kalenderdagen na de
schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op tuchtmaatregelen zijn
nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn verplicht een
kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de
nieuwe school door te geven.

Mededelingen
Eerste communie 2019: zaterdag, 11 mei in de
Rozenkranskerk. Vormsel 2019: zaterdag, 8 juni in de kerk
van Sint-Jan Vianney.
We vragen de ouders om ALLES te naamtekenen. De
eenvoudigste manier is met een dun alcoholstiftje of
balpen op het waslabel. In de vakanties worden
ongelabelde verloren voorwerpen aan het goede doel
geschonken. Kijk dus geregeld na of er spullen ontbreken in
jullie dressing...
Woensdag blijft ook dit jaar de fruitdag. Kunnen jullie op
deze dag fruit of groentjes in plaats van een koek in de
koekendoos steken? Dank! Elke maand zorgt ook dit jaar
het oudercomité zelf voor fruit.

Vanaf dit schooljaar passen we de prijs van het
waterabonnement Sipwell aan. Omdat we duidelijke
communicatie belangrijk vinden, geven we hieronder een
beetje uitleg.
Ons Sipwellabonnement was de laatste jaren 25 euro per
schooljaar. Met dat geld konden we tot twee jaar geleden
de kosten dekken. Met de stijgende prijzen van onze
leverancier konden we nu niet anders dan de prijs
optrekken tot 3 keer 10 euro. Het is niet de bedoeling om
als school winst te halen uit deze drankregeling voor de
kleuters. Maar uit de boekhoudcontrole van vorig jaar
bleek dat we niet meer uit de kosten kwamen. Al bij al is dit
nog zeer goedkoop voor wat de kinderen een gans
schooljaar krijgen aan water. (gedurende de ganse dag)

Mogen we vragen dat de ouders voor de aanvang van de
lessen de school verwittigen bij afwezigheid van de kinderen
op het nummer van de school, 03 828 25 87. SMS’en kan
ook op het nummer 0488 87 59 18 of per e-mail:
directie@rozenkransschool.be.
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
kinderen vanaf het 2e leerjaar van de lagere school komen
met een rij naar buiten. (langs voor of langs achter) Dit
doen we uit veiligheid voor uw kind. Leerlingen worden dus
niet zomaar uit de rij ‘geplukt’ of op de speelplaats
opgehaald. Kinderen die moeten oversteken, worden door
een leerkracht op het zebrapad overgezet. We danken jullie
om hiermee rekening te houden.

Bedankt voor het bijwonen van de infoavonden! Het is
aangenaam als leerkracht een volle klas ouders te kunnen
informeren over klas- en schoolafspraken. We hoorden ook
dat de spreiding van de aanvangsuren voor de
verschillende graden als positief werd ervaren.

De glazen deuren sluiten ’s morgens en ’s middags bij het
begin van de lessen. Bij telaatkomen, melden kinderen en
ouders zich even aan op het secretariaat.

DPR (General Data Protection Regulation) - Privacy op school
Leerlinggegevens op school
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van
onze leerlingen. We verzamelen doorheen de
schoolloopbaan van jouw kind heel wat gegevens, zoals bij
de inschrijving. We vragen alleen gegevens als dat nodig is
voor de leerlingenadministratie en leerlingbegeleiding.
De gegevens van je kind verwerken we met het
administratieprogramma WISA. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die
gegevens. De leveranciers mogen die gegevens niet
gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De
gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig
opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar
toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot
die mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van je
kind. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties,
kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van je kind verwerken. Dit gebeurt

Ons schoolreglement werd op een
aantal punten gewijzigd of geüpdatet.
De
recentste
versie
van
dit
schoolreglement kunt u steeds
terugvinden en lezen op onze
(vernieuwde) website. Door bij de
inschrijving dit reglement te ondertekenen, gaat u akkoord
met dit reglement en zoals bij het Belgisch Staatsblad geldt:
‘U wordt verondersteld de regels te kennen…’ klik op de
groene knop in de menubalk van de schoolwebsite.
Onze website www.rozenkransschool.be vindt u alle
mogelijke informatie en documenten over onze school. We
hopen dan ook dat jullie er zeer vaak op bezoek gaan. Wij
doen ons best om jullie goede en duidelijke info te geven
en om geregeld sfeerbeelden van de klasactiviteiten op de
site te zetten.
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super blij met dit groter en diverser team. Langs deze weg nog
een dikke zoen en een warm dankjewel aan An en Jessy. Beide
dames hebben besloten even op de oudercomité-pauzeknop
te duwen.

Zichtbaar en veilig naar school
Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee
alle Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en
fluokledij op een leuke en eenvoudige manier zullen
aanmoedigen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
van de herfstvakantie tot net voor de krokusvakantie,
verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze sparen
voor leuke beloningen en prijzen.
Dit schooljaar kunnen leerlingen met hun kaart opnieuw
gratis naar het Serpentarium in Blankenberge en naar ZOO
Antwerpen of Planckendael. Verder vallen er nog een
aantal klasuitstappen naar ZOO Antwerpen of Planckendael
te winnen.
Naast deze fijne beestenboel zijn er nog andere leuke
beloningen en prijzen, zoals fietshelmen van Nutcase en
grote muurschilderingen met figuren van de Looney Tunes!

Heb jij dit jaar zin en tijd om ons zo nu en dan te komen helpen
tijdens onze activiteiten? Dan zijn wij daar ontzettend blij
mee! Laat ons snel iets weten via de brief in de infobrochure
die jullie allemaal kregen of via mail of Facebook. Hoe meer
helpende handen, hoe fijner we de Rozenkransschool samen
kunnen maken!

Lieve groeten,
Het oudercomité

Schoolkosten – prijzen 2018-2019

Oudercomité

Via deze nieuwsbrief willen we ook de prijzen van onze
diensten en de te verkrijgen ‘producten’ in de school
meedelen. Eén refterbeurt bedraagt eveneens € 0,50. Een
refterabonnement bedraagt per trimester resp. € 28,50 € 23
en € 16 en is voordeliger als de kinderen elke dag blijven
ineten.
Voor de kleuters bedraagt het ‘Sipwell’-abonnement € 30 voor
een volledig schooljaar.
Is uw kind ’s morgens in de voorbewaking, dan bedraagt dit
€ 1,25 blijft het in de nabewaking, dan betaalt u € 1,25 per
uur. Voor de studie rekenen we eveneens € 1,25 per beurt.
De prijs van de studie is gelijk aan die van de nabewaking. De
leerlingen van 4, 5 en 6 zijn verplicht studie te volgen als ze in
de nabewaking blijven.
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.

Hallo Rozenkransers,
Daar zijn we weer! Die eerste weken van het schooljaar waren
lekker druk. Het is altijd even wennen aan die nieuwe klas.
Maar elke morgen als het muziekje klinkt zien we iedereen
sneller en vrolijker naar de rij lopen met op de juiste dag een
zwemzak. ;) Dus de routine begint te komen en dan zijn we
klaar voor de fijne extra’s van het schooljaar. En daar zorgen
wij als oudercomité graag mee voor.
Onze wafelverkoop is alweer uit de startblokken geschoten.
Wij dagen jullie allemaal uit om er een topeditie van te maken,
dan komt Koekiemonster zeker en vast nog eens langs voor
een meet & greet als jullie de bestelde wafeltjes komen
ophalen in het weekend van 20 oktober. Graag de
bestelformulieren in onze brievenbus én het juiste bedrag
gestort op onze rekening ten laatste maandag 8 oktober.
Net zoals vorig jaar voorzien wij ook weer zalig veel fruit op
elke derde woendag van de maand. Je hoeft dan je zoon of
dochter dus zelf geen fruit mee te geven. Als je onze Facebook
volgt, dan proberen we telkens een aantal dagen op voorhand
aan te kondigen met welk fruit we trakteren. Ons fruitteam
kan ook terug wat versterking gebruiken. Dus laat het gerust
weten als je één keer per maand mee wil helpen met schillen!

Maximumfactuur
Op school plannen we een aantal activiteiten of vragen we een
aantal zaken aan te kopen die ondersteunend zijn bij het
bereiken van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We
spreken dan over theaterbezoeken, daguitstappen,
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.

En dan zijn we achter de schermen al bezig aan een gezellige
spaghetti-avond op zaterdag 24 november. Je hoort nog van
ons.
We presenteren trouwens met veel trots vier nieuwe leden in
ons oudercomité: Karoline, Machteld, Saïda en Steve. Wij zijn
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Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt maximumfactuur
voor meerdaagse activiteiten aan het einde van het lager
onderwijs maximaal 435 euro. (Wij liggen, met onze boerderijen sportklassen én tweedaagse L6 samen, ruim onder dit
bedrag.)

hiermee krijg je via email klas- en schoolberichtjes specifiek
voor jouw kind. Tenslotte heeft ons oudercomité ook een
boeiende facebookpagina.

N.B. De Stad Antwerpen subsidieert ook dit jaar onze
meerdaagse uitstappen (sportklassen). Dat geeft een
gevoelige korting op de onkostenrekening van de ouders!

Onze oud-collega Georges Verschueren is
op 5 augustus j.l. overleden. Hij werkte in
onze school van 1953 tot aan zijn pensioen
in 1987. Hij gaf les in het tweede leerjaar.
Eerst werkte hij in de Sint-Jozefschool
(Jongensschool) in de Kruishofstraat en na
de fusie met de meisjesschool (1976) in de
(gemengde) Rozenkransschool. Meester Verschueren was
een handige, natuurminnende, geduldige en sportieve
meester. Georges Verschueren heeft zeker een plaats in de
geschiedenis van 110 jaar van onze school.

In memoriam: meester Georges Verschueren

‘Stokskes’loop voor ‘Music for Life’ Kinderreumafonds
Ook dit schooljaar doen wij met de kinderen een actie voor
Music for Life. We kozen er nu voor om het Kinderreumafonds
financieel te steunen. Daarom organiseren we op vrijdag 12
oktober opnieuw een "stokskes"loop met de ganse school. We
proberen in estafettevorm klas per klas een ganse schooldag
een "stokske" in beweging te houden. Onze kinderen kunnen
zich dan laten sponsoren voor hun loopbeurten. De opbrengst
gaat net zoals vorige jaren via Music for Life rechtstreeks naar
het Kinderreumafonds.
Die dag zal helemaal in het teken van deze actie staan. Voor
de oudste kinderen zal er ook een looptoer buiten de school
worden gemaakt. Ook ouders zullen de kans krijgen om enkele
gesponsorde toertjes te lopen.
Vorig jaar gingen de sponsorgelden naar "Kinderkankerfonds".
Dit jaar hopen we met de gelden ons steentje bij te dragen bij
de werking van het Kinderreumafonds. Meer info volgt.

Vind je weg in de school! (Welke klas zit waar?)
Als ouders een vergeten brooddoos of rugzak naar de klas
willen brengen, of hun kinderen vroeger uit de studie halen…
hieronder vinden jullie de klaslocaties.

Uit vervlogen tijden: zó leerde men in 1960 lezen…

‘Het Rozenkransteam 2018-2019’
Lees deze nieuwsbrief ook op www.rozenkransschool.be
Onze school vindt informatie-uitwisseling met de ouders zeer
belangrijk. We maken hiervoor gebruik van verschillende
mediamogelijkheden. Voorlopig blijven we kiezen voor deze
‘papieren’ nieuwsbrief, het Rozenkr@ntje. Dat krantje vind je
ook in PDF-formaat terug op de website.
Op onze schoolwebsite vinden jullie alle belangrijke info over
onze school terug: het ABC van onze school, contactgegevens,
het recentste schoolreglement, oudercomiténieuws en
verslagen van klasactiviteiten.
Er is ook een twitteraccount van de school (zie website).
Tenslotte kan je je registreren via onze website voor ‘gimme’,
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