De Rozenkransschool, Heistraat 255 / 2610 Wilrijk - Telefoon: 03 / 828 25 87 – GSM: 0488 875918
e-mail: directie@rozenkransschool.be - website : www.rozenkransschool.be

Van zaterdag 22/10 tot en met zondag 6/1/2019:
KERSTVAKANTIE

November
do. 15/11

vr. 16/11
ma. 19/11

Zwemmen L6
L4A Studio Globo (vm)
L5 Les ‘Veilig internetgebruik’
Vergadering oudercomité
L3 Museum Mayer Van den Bergh
L6 Les ‘Veilig internetgebruik’
Zwemmen L2-L4
L4B Studio Globo (vm)

Januari
ma. 7/1/2019

Zwemmen L2-L4

wo. 9/1

Kriebelteam

do. 10/1

Zwemmen L6

vr. 11/1

L6 Medisch onderzoek

di. 20/11

Oudercontact JK

ma. 14/1

Zwemmen L2-L4
Vergadering oudercomité

wo. 21/11

Fruitdag oudercomité

wo. 16/1

SOEPDAG oudercomité

Zwemmen L5
L4 Les ‘Veilig internetgebruik’
OK Voorstelling ‘Nijntje’
Oudercontact JK
L3/L4 Theater Het Paleis
L6 Bezoek Fort van Breendonk

do. 17/1

Zwemmen L5

do. 22/11

vr. 23/11
zat. 24/11

Woordje van de directeur
Een volgende bouwdossier

Spaghettiavond oudercomité

ma. 26/11

Zwemmen L2-L4

wo. 28/11

Pedagogische studiedag – vrijaf leerlingen -

do. 29/11

Zwemmen L6

vr. 30/11

L5 Museum Red Star Line

Zoals jullie de laatste jaren zeker konden merken, is de
Rozenkrans een school in ontwikkeling. Dit en volgend
schooljaar staan er twee stevige projecten in de steiger.
Allereerst is er de aanpassing van alle elektriciteit in het
grote gebouw. Hiervoor zullen deze 9 klassen verlaagde
en geluidsdempende plafonds krijgen met LED
verlichtingspanelen. Ook in de refters zal alles op LEDverlichting worden overgezet. Ook zal de oude
bekabeling in de muren worden vernieuwd. De laatste
tien jaar verbruiken we in de klassen meer elektriciteit,
onder andere door de digitale borden en de computers.
Door de plaatsing van onze 50 zonnepanelen op de
groene zaal kunnen we zelf al voor heel wat van deze
stroom zorgen.
Daarnaast zullen ook de kleine ramen in de gang
vernieuwd worden en zal de blauwe deur op het einde
van de lange gang verdwijnen voor een nieuw
exemplaar. Dit alles zal in de loop van dit en volgend
schooljaar gedaan worden, grotendeels in vakanties.
Daarnaast
loopt
een
tweede
project: de
speelplaatsaanpassing. Vorige schooljaren werd er heel
wat research gedaan, werden ook de kinderen gevraagd
om hun droomspeelplaats te maken en werden er al
heel wat acties van het oudercomité gedaan om dit mee
te bekostigen. En nu zijn we bijna zover. De firma
Groenman levert ons deze maand een masterplan af
waarmee we dan aan de slag kunnen gaan. Er wordt
gestreefd om de speelplaats een groot stuk te

December
ma. 3/12

Zwemmen L2-L4
L2 ouderavond Eerste Communie

di. 4/12

Bibliobus

wo. 5/12

Sint op school

do. 6/12

Zwemmen L5
Start toetsperiode L6

ma. 10/12

Zwemmen L2-L4

wo. 12/12

L1 Film De Kern

do. 13/12

Zwemmen L6
Einde toetsperiode L6

zat. 15/12

L2 Inloopviering Eerste Communie

ma. 17/12

Zwemmen L2-L4
Rapport L1-L6

di. 18/12

L6 Oudercontact

wo. 19/12
do. 20/12
vr. 21/12

Fruitdag oudercomité
L5 Trefbaltornooi
Zwemmen L5
L6 Trefbaltornooi
L6 Oudercontact
L6 Museum Plantin Moretus
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"ontstenen". Er zullen klim- en klauterstukken komen,
gemaakt met boomstammen, touwen, keien en
houthaksel als ondergrond. De uitgebroken dals zullen
hergebruikt worden om bijvoorbeeld een podium te
maken. De houten podiums zijn nu echt aan vervanging
toe.
Jullie merken dat er weer heel wat op stapel staat. Als
het zover is, gaan we ook een oproep doen naar
helpende papa- of mamahanden in een weekend of op
een avond. Zo wordt de nieuwe speelplaats een ruimte
die we zelf met kinderen en ouders hebben gecreëerd.
O ja, we plaatsen ook een regenwaterput van 10 000
liter om onze toiletten te kunnen spoelen. Zo verkleinen
we als school onze watervoetafdruk en proberen we
bewuster en zuiniger met water bezig te zijn.

Grootouderfeest: Circus ‘Rosario’ bracht acts van de
jongste kleuters. Alle grootouders stonden versteld van de
mega-attracties van mini’s en maxi’s (want Bumba en
Bumbalu waren er ook bij). Als slot kreeg iedereen een
lekker stuk cake door de ouders gebakken.
Prachtvoormiddag! Dank aan alle medewerkers.

Guy Verstappen
Directeur
Kik – Karrewiet: In de klassen volgen de leerlingen de
actualiteit dagelijks op de voet in Karrewiet (Ketnet). Maar
ook de geschreven pers krijgt een plaatsje op school. Zo
ontvangen we wekelijks via het KIK-project (Krant in de klas)
een 20-tal kranten van verschillende uitgeverijen. De
tweede- en derdegraadsleerlingen zoeken, lezen en
vertellen aan de klas wat hen heeft geraakt in het
wereldnieuws.

Mededelingen
De actie ‘Maat op straat’ (in samenwerking
met de Lokale Politie én de ‘Buurtpolitie’, het
feuilleton) is afgesloten. Hopelijk hebben we
veel handvesten verzameld.
Werken Heistraat: De districtenroute is een fietsroute
die rond Antwerpen loopt en de districten langs de
buitenkant van de Antwerpse Ring verbindt. Voor het
grootste deel bestaat deze route al, maar hier en daar
verdwijnt het fietspad om even verder weer op te duiken.
Om van de districtenroute één doorlopend fietspad te
maken, zijn er nog enkele aanpassingen nodig. In Wilrijk
moeten er nog op 3 plaatsen aanpassingen worden
uitgevoerd om het fietspad te vervolledigen. Ringlaan afgewerkt, Berkenrijslaan - Dokter Veeckmanslaan en
Groenenborgerlaan. De werken aan de Dr. Veeckmanslaan
- Heistraat worden uitgevoerd van 12 november tot 21
december. De tunnel naar het Valaar is dan voor wagens
afgesloten, De Heistraat is ook afgesloten tussen de Frans
De Cortlaan en de Laarstraat. Fiets- en voetgangerstunnel
blijven open. Voor verdere informatie raadpleeg je best de
schoolwebsite.

Leerlingenraad: Vóór de herfstvakantie werden in alle
derde-, vierde-, vijfde- en zesdeklassen de leden van de
nieuwe leerlingenraad democratisch verkozen. Alle klassen
stuurden na de vakantie hun afgevaardigde naar de eerste
leerlingenraad. Daar maakten de kersverse leden na de
kennismaking hun eerste voorstellen bekend. Volgende
leerlingen ‘veroverden’ een ‘zetel’ in de raad: Kaat Van
Grieken 3A Louise Meulyzer 3B Lena Beck 4A Ryan Pedro
Celestino 4B Ella Meulyzer 5A Inara Benassar 5B Nenia
Delgado 6A Marie Vanderstraeten 6B. In de ‘echte’ politiek
zijn er minder meisjes aanwezig…

De sint op school! Op 5 december krijgen we weer
hooggeplaatst bezoek! Sinterklaas en zijn zwarte Pieten
maken de school voor één
voormiddag
onveilig!
Is
iedereen wel braaf geweest?
Of zijn er dit jaar weer geen, ik
herhaal,
géén
stoute
kinderen?

Onze leerlingen van het zesde leerjaar namen naar
jaarlijkse gewoonte deel aan de STEM-Olympiade, een
wedstrijd waarbij Science, Technology, Engineering en
Mathematics centraal staan. Via een voorronde gingen we
op zoek naar de meest getalenteerde leerlingen om dan in
de finale te strijden voor een podiumplaats... Duimen maar
voor onze zesdeklassers. Het vragenboekje kregen de
deelnemers achteraf mee in de boekentas, zo kunnen
ouders hun hersenen ook nog eens pijnigen…
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Inloopvieringen 1e Communie: Een aantal tweedeklassers
bereidt zich voor op de Eerste Communie. De
inloopvieringen gaan door in de Rozenkranskerk. Er
worden daar al heel wat liedjes aangeleerd en mooie
verhalen verteld en beluisterd.

Tijdens het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ van Studio
Globo trainen de leerlingen van L4A/B hun vaardigheden in
het positief leren omgaan met de diversiteit in de klas en
de ruimere samenleving. Aan de hand van uitdagende
opdrachten en persoonlijke verhalen worden de leerlingen
uitgedaagd om te werken rond beeldvorming,
samenwerking en blikverruiming.

Trefbaltornooi – De vijfde en zesde leerjaren strijden
traditiegetrouw voor de trefbalbeker 2018-2019 in de
sporthal van het Sint-Ursula-instituut. Alle Wilrijkse scholen
doen mee aan dit tornooi. Duimen maar.

Weer een fijn schoolproject:
Xperibird. Heel wat scholen in
ons land hebben een gratis
nestkastje aangevraagd waarin
een minicomputer met camera
zal gehangen worden. Onze kinderen kunnen zo stiekem
binnenkijken in een mezennestje. Hoe gaat het daar aan
toe? Hoeveel eitjes worden er gelegd? Op welke datum
komen de eitjes uit? In ons land is dit het allereerste project
rond dit gegeven. Zo worden voor onze kinderen op
wonderbaarlijke wijze natuurwetenschap en techniek aan
elkaar gekoppeld. In het voorjaar van 2019 zal op onze
website een link verschijnen waarmee u de beelden van
onze meesjes kan bekijken. Zeker een aanrader om met de
kinderen thuis te doen. http://xperibird.be/nl/onthaal

De ‘Lichtjesstoet’ zal dit jaar voor een keertje de kerstdrink
vervangen als gezellige winteractiviteit. Jullie horen ervan
in de loop van de maand januari.
Toetsenweek L6: Voor het eerst in de Rozenkransschool
krijgt het zesde leerjaar in december een toetsenweek
voorgeschoteld. De ‘examens’ voor alle andere leerjaren
zijn afgeschaft. Wel zijn er daar geregeld grotere toetsen
over grotere leerstofeenheden (op het rapport: T). Kleinere
overhoringen staan op het rapport aangegeven met OH.
Kinderraad. De kinderdistrictsraad werd na de verkiezingen
omgedoopt tot kortweg de kinderraad. Het aantal leden in
die raad is ook sterk verminderd om de raad werkbaar te
houden. Nog twee leerlingen per school (voorheen 8) en
alleen zesdeklassers. Voor onze school werden Ferre (L6B)
en Lennert (L6A) verkozen. Laat onze stem horen, jongens!

ICT op school (L6)
Programmeren kan je leren. Het zesde leerjaar gaat op de
programmeertoer. Je kunt een computer iets laten uitvoeren,
maar daarvoor heeft hij wel instructies nodig. De
zesdeklassers leren hoe je zo’n programma kan schrijven. Af
en toe zitten daar in het begin nog wel ‘bugs’ in, maar die
zuiveren we eruit. Uiteindelijk leren ze hoe ze met de
programmeertaal ‘Scratch’ een ‘InO-Bot’ (The perfect tool to
extend programming activities), dat is een klein robotje, aan
het werk zetten. Ze kijken er al naar uit.

Van 17 tot 25 november is het opnieuw Voorleesweek in
Vlaanderen. In verschillende Antwerpse bibliotheken
vinden er in de maand november speciale evenementen en
acties plaats rond voorlezen. Op 22 november gaan onze
oudste kleuters luisteren naar een verhaal van Nijntje, ook
bekend als Nijntje pluis. Dit konijntje is het hoofdpersonage
van een serie kinderprentenboeken geschreven en
getekend door Dick Bruna.

11 november 2018: 100 jaar Wapenstilstand. De
herdenking van het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog
is actueel. Onze zesdeklassers brengen een bezoek aan het
Fort van Breendonk (gebouwd in 1909, maar nog niet
afgewerkt in 1914-18). De boodschap is duidelijk: Nooit
meer oorlog!

Oudercomité
Hallo Rozenkransers,
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Laat ons beginnen met een heel warm dankjewel: onze
wafelverkoop was een enorm succes en met de hulp van
Koekiemonster konden we alweer een recordeditie
neerzetten. Maar liefst 1960 dozen wafeltjes, truffels en
marsepein kwamen en gingen in de groene zaal. We
experimenteerden dit jaar met ophaalmomenten in het
weekend en dat verliep een pak rustiger en sneller dan
vroeger. Jammer genoeg bleven er wel wat bestellingen
achter, maar dan is er gelukkig nog het geweldige team van
ons secretariaat om ons uit de nood te helpen. De volledige
opbrengst van de wafelverkoop zullen we schenken aan de

school voor de opstart van de heraanleg van de speelplaats en
daar zijn we enorm blij om.

van de lagere school. Op de achtergrond een motiverend
muziekje, zo bleven ze lekker in cadans. Nadien begonnen de
lagere schoolklassen om beurt aan hun sponsorloop. Met
korte tussenpozen vertrokken onze jongens en meisjes achter
de groene zaal voor een écht grote toer, nu langs de Dr.
Veeckmanslaan en via de Heistraat terug de schoolgang in. De
eersteklassers
kregen
begeleiding
van
zorgende
zesdeklassers. Tot de middag werd er gelopen, en na een
kortere middagpauze zette de derde graad de 'run' verder. De
vlammen gingen weer van hand tot hand en werden in
speedtempo rond de school gelopen. Rond drie uur
arriveerden de laatste zesdeklassers en was het tijd voor het
grote slotmoment. Eén voor één brachten alle klassen de
resultaten van hun sponsorloop naar de directeur. Meester
Luc telde alles vliegensvlug op. Met nog een laatste
(‘serieuze’) extra van Mats kwamen we op het ongelooflijke
bedrag van... € 5468,96! Als dat geen topprestatie is voor de
Warmste Week! Bedankt iedereen!

Maar ’t is intussen november, dus onze volgende activiteit
staat al voor de deur. We verwelkomen jullie allemaal heel
graag in ‘Ristorante Rozenkrans’ op zaterdag 24 november en
serveren dan heerlijke spaghetti. Smullen voor het goede doel
samen met andere ouders van onze school, klinkt super leuk,
toch? Inschrijven kan nog tot 16 november via het strookje op
de brief en vergeet zeker ook niet te storten op onze rekening.
We geven ook even mee dat er dit jaar geen kerstdrink zal zijn.
Door een wijziging in de planning van de toetsenweken van de
oudste klassen, zou een Free Podium in december voor een al
te grote afleiding zorgen. ;)
Daarom hebben we ervoor gekozen om dit jaar op school
Lichtmis te vieren. Op vrijdag 1 februari organiseren we een
leuke lichtjesstoet, uiteraard met heerlijke pannenkoeken!
Veel om naar uit te kijken dus!
Lieve groeten,
Het oudercomité

Hoe duur is onze school?
Als ouders hun kleuter komen inschrijven, krijg ik vaak de
vraag of ze veel moeten betalen op school. Ik vertel dan dat
we ernaar streven om alle onkosten zo laag mogelijk te
houden en dat we er voor de verplichte uitgaven zeer goed in
lukken. Verplichte uitgaven werden door de Vlaamse regering
enkele jaren geleden in een maximumbedrag gegoten. Onder
verplichte uitgaven verstaan we uitgaven die de school
noodzakelijk acht om de eindtermen voor de kinderen te
behalen. Dit gaat vooral over culturele uitstappen en
sportactiviteiten. Door onze centrale ligging kunnen veel van
die uitstappen met de fiets, te voet of met het openbaar
vervoer gebeuren. Zo moeten wij geen bussen vastleggen om
naar het zwembad te geraken of nemen wij gewoon bus of
tram achter de hoek voor een uitstap naar Antwerpen.

Brief meegegeven met zoon/dochter
Inschrijven nog tot 16/11

Deze maximumbedragen zijn voor elke kleuterklas 45 euro,
voor elke klas lagere school 85 euro. Daarnaast is er ook een
maximumbedrag voor meerdaagse uitstappen, namelijk 435
euro voor de ganse schoolcarrière.

‘Stokskes’loop voor ‘Music for Life’ Kinderreumafonds
Wat een formidabel resultaat! En dat allemaal door de inzet
van alle kinderen, de leerkrachten en vele ouders van de
Rozenkransschool. Het kinderreumafonds mocht zomaar
even € 5468,96 in ontvangst nemen.
Het begon vrijdagochtend al, iedereen had zijn sportiefste pak
aangetrokken en had de benen ingeolied. De directeur
ontstak plechtig de 'Olympische vlam' en gaf het startsein. De
kleuters beten de spits af en liepen grote 'toertjes' op de
speelplaats en achter de groene zaal. Elke klas werd
voorafgegaan door een zelfgeknutselde vlag met de bloem of
het insect van hun groep of klas. Ze werden enthousiast
aangemoedigd vanachter de nadars door de grotere klassen

Aan deze bedragen komen we helemaal niet. Zo hadden
bijvoorbeeld de jongste kleuters gedurende een gans
schooljaar maar een uitgave van 28,60 euro, een derde
leerjaar een totale uitgave van 65,60 euro en het zesde
leerjaar een totaalbedrag van 74,90 euro.
Wat niet in deze bedragen zit, zijn bijvoorbeeld voor-, middagen nabewaking, abonnementen en foto's. Dat zijn de nietverplichte uitgaven waarvoor wij wel een kost aanrekenen.
In de eerste nieuwsbrief van een nieuw schooljaar wordt er
steeds info gegeven over al deze onkosten. (GV)
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