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Januari 2019

ma. 18/3

Zwemmen L1/L3

wo. 30/1

Kijkdag kandidaat-inschrijvers (vm)

di. 19/3

Bibliobus

do. 31/1

Zwemmen L5

wo. 20/3

Fruitdag oudercomité

Februari
vr. 1/2

OKB/C Medisch onderzoek °2014
Lichtjesstoet (vooravond)

ma. 4/2

Zwemmen L1/L3

vr. 22/3

OKA/B Medisch onderzoek
L5/6 Infoavond ‘Secundair onderwijs’ (20u.)
Zwemmen L6
L5 Theater CC De Kern

di. 5/2
do. 7/2
vr. 8/2

L2 Theater CC De Kern

ma. 11/2

Zwemmen L1/L3

wo. 13/2

Pedagogische studiedag (vrijaf leerlingen)

do. 14/2
vr. 15/2
ma. 18/2
wo. 20/2
do. 21/2
vr. 22/2

L2 inloopviering 1e Communie

ma. 25/2

Zwemmen L1/L3

wo. 27/2

Carnavaldag

Zwemmen L1/L3

di. 12/2

Geen studie

wo. 13/3

Kriebelteam

do. 14/3

Zwemmen L5

vr. 15/3

L5 Technopolis

ma. 25/3

Zwemmen L1/L3

wo. 27/3

Kleutertoneel oudercomité (nm)

do. 28/3

Zwemmen L5
Vergadering oudercomité

Zat. 30/3

L2 inloopviering 1e Communie

¼

Zwemmen L1/L3
Rapport L1-L6 (Neen, geen grapje!)

Woordje van de directeur
Als ik 's avonds of in het weekend ouders op straat
tegenkom, begroeten we elkaar heel vaak met
'goeiemorgen', ook al is het laat in de namiddag. Dat is
uit gewoonte van 's morgens aan de inkom van de
school. Iedereen start de schooldag bij ons met een
goeiemorgen. Dit is al jaren een ingeslepen traditie.
Onze kinderen nemen dit met weinig moeite over en zo
voeden we mee op tot beleefde kinderen, kinderen die
hun wereld kennen. Dag juf, dag meester, dag meneer
directeur. Een kleine moeite, maar o zo belangrijk.
Ook in kleuterklassen wordt in het kringmoment de dag
gestart met een goeiemorgen. (of met een hippe high
five…)
Omdat bij ons op school mama's en papa's 's morgens
mee op de speelplaats komen, bouwen we zo samen aan
onze familiale schoolsfeer. Het is zo al eens makkelijk om
juf of meester even kort aan te spreken. Het muziekje is
dan weer het signaal om even een knuf of een zoen te
geven en de speelplaats te verlaten. De krioelende
menigte verandert zo in ordelijke klasrijen. En de dag
kan van start gaan...
Om dit vlot te laten verlopen, willen we de
'muziekafspraak' nog eens even in de kijker zetten. Rond
8.25 begint het liedje te spelen. Zo hebben jullie een

Zwemmen L5
L4 Sportstapelen Vizit
Maart
Van zaterdag 2/3 tot en met zondag 10/3:
KROKUSVAKANTIE

ma. 11/3

Zwemmen L6
L1/L2 Combiparcours
L3/L4 Theater De Kern
Oudste kleuters: PAPAFEEST
L4 Symphony Orchestra (Elisabethzaal)

April

Zwemmen L5
L4A Bezoek St.- Bavokerk
JK Sportdag Brasschaat
L4B Bezoek St.-Bavokerk
OKC/D Plasticman op bezoek
Zwemmen L1/L3
L6 Bezoek aan Don Bosco (9-11.30)
Fruitdag oudercomité
Vergadering oudercomité
Zwemmen L6
L5 Europasalon (Rozenkranszaal, Heistraat 390)
L4 Rubenshuis
OK Reptischool

zat. 23/2

do. 28/2

do. 21/3
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dikke 2 minuten de tijd om afscheid te nemen en de
speelplaats vrij te maken voor de rijen. Een kus en even
zwaaien en jullie kinderen kunnen weer een fijne dag
aanvatten.

de school. We komen hier en daar even tot rust of
worden opgevrolijkt door (licht)spektakels van enkele
klassen. Doorlopend kan je heerlijke pannenkoekjes
‘fijnproeven’ of een drankje van het oudercomité
nuttigen. Zijn jullie er ook bij? Vanaf 15.30u. zijn (tot
+18u) zijn de poorten geopend.

Guy Verstappen
Directeur

In deze koude donkere wintermaanden (en zeker met de
sneeuw en de ijzel) komen er maar weinig kinderen met de
fiets naar school. Nu is het uiterst belangrijk altijd je
fluohesje aan te hebben, maar zeker ook zo zinvol is het
dragen van een fietshelm! Afstappen op de speelplaats
blijft een geldende afspraak. En verder… je banden wat
platter zetten, je zadel wat lager en niet bruusk remmen!

Mededelingen
Brrrr… wat was/is het koud in
januari! Daarbovenop nog
een laagje sneeuw dat nadien
een leuk ijstapijtje vormt
waar je lekker op kan glijden,
of…
uitschuiven!
Onze
leerlingen kunnen al deze
weersverschijnselen perfect
in cijfers opvolgen dankzij
twee
gloednieuwe
weerstations. Eentje seint
vanop de brandtrap van de speelplaats zijn gegevens
naar een display in de gang aan het leraarslokaal. Een
ander doet hetzelfde in het klooster. Dat
afleesschermpje staat aan het secretariaat. Wil je dus
juiste temperatuursgegevens, de windrichting of de
maanstand? Jullie vinden het daar!

Op onze kijkdagen eind januari werden weer heel wat
ouders van kandidaat-nieuwe-leerlingen rondgeleid
in onze school. Zij kunnen zich na de
voorrangsperiode van broers of zussen aanmelden via
meldjeaan.antwerpen.be en onze school als
voorkeurschool aanduiden. Zo komen er volgend jaar
weer een heleboel nieuwe gezichten bij als JK, jongste
kleuters.

XperiBIRD.be is een educatief project dat het
Koninklijk
Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen en Google.org in 2016 op
touw hebben gezet. Lagere en secundaire scholen in
heel België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door
een nanocomputer gestuurde camera steekt.
Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk toekijken hoe
het er op veel mezennesten aan toe gaat. Ons
nestkastje hangt klaar voor de lente. Hopelijk krijgen
we snel bewoners. Je kan de videobeelden online
bekijken via http://xperibird.be/nl/media.

L5 bracht een bezoek aan ‘Welzijnsschakel’ in Wilrijk.

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in
onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers
van Welzijnsschakels. Daarom bieden ze kansen aan
mensen die uitsluiting ervaren door armoede of
afkomst. De leerlingen waren aanwezig bij een

Vrijdag 1 februari… Lichtjesstoet! Ook de maan geeft
dan wat (weerkaatst) licht, het is immers volle maan!
We wandelen met ons lichtje rond in de omgeving van
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voedsel- en levensmiddelenbedeling in Wilrijk
(Koornbloemstraat). Ze bezochten ook het magazijn
waar o.a. de door de school verzamelde
voedingsmiddelen en hygiënische producten werden
opgeslagen. Ze volgden ook even een gratis
Nederlandse les voor anderstaligen. Ze waren onder
de indruk!

uitgewerkte masterplan. Al deze info wordt nu
grondig bekeken in alle mogelijke vergaderingen om
zo te groeien naar een uitvoerbaar en betaalbaar
plan. We zijn nu ook volop bezig met het indienen en
verkrijgen van subsidies. Hiervoor is het nu echt een
ideaal moment, omdat er echt klemtoon wordt
gelegd op het "ontstenen" van schoolspeelplaatsen.
In een vorig schoolblad had ik het over veranderend
spel bij een vergroende speelplaats. Waar wij als
ouderen zijn opgegroeid met speelplaatsen vol dals,
zo wil men nu het zwaartepunt leggen op minder
steen en meer groen. Zo kan regenwater in de grond
geraken en niet zinloos weglopen in een riool.
Neem gerust even een kijkje op de site van
Groenman. Hij is elke keer creatief genoeg om er een
prachtig geheel van te maken.
https://groenman.be/

Vanaf dit schooljaar werd de school van uw kind
aangeduid als centrale examenschool voor de
provincie Antwerpen.
Een examenschool neemt aan het einde van het
schooljaar de examens af van kinderen die niet via het
reguliere onderwijs een getuigschrift basisonderwijs
willen behalen. Vaak gaat dit om kinderen die
huisonderwijs volgen. Concreet gezien zullen er hier
in juni een aantal kinderen examens komen afleggen
om zo te zien of ze de eindtermen basisonderwijs
behalen. Aan de hand van deze toetsen kunnen wij
hen dan hopelijk een getuigschrift uitreiken. Vergelijk
het met de middenjury voor het secundair onderwijs.
Dit is op zich een niet zo makkelijke opdracht.
Kinderen bij ons op school worden gedurende jaren
opgevolgd en wij hebben een duidelijk beeld van hun
"kennen en kunnen". Voor de kinderen die de
centrale examens komen doen, is dat een
momentopname van enkele dagen. Een hele
uitdaging
voor
ons, maar we gaan
er alles aan doen
om dit vlot te laten
verlopen.

Revalidatie tijdens de lesuren (update wetgeving
2018): Heel wat ouders doen een beroep op
schoolexterne hulpverleners. We krijgen dan ook
geregeld de vraag om logo/kine/therapie te kunnen
volgen tijdens de lesuren. De regelgeving is hierover
sinds vorig jaar strenger geworden. Een medisch
attest en een advies van het CLB zijn hierbij
noodzakelijk. Zulke CLB-attestering om revalidatie
tijdens de lestijden te volgen, kan slechts in
uitzonderlijk geval worden toegekend. Dit gebeurt
steeds in overleg met CLB, directie, zorgcoördinator,
klasleerkracht en ouder(s).
Kies van vrijdag 22 februari t.e.m. vrijdag 1 maart
2019 mee kleur tegen pesten. Want als school,
jeugdbeweging, kind/jongere of volwassene kan je
mee strijden. Op de website van de Kies Kleur tegen
Pesten vind je een overzicht van onze activiteiten
tijdens de Week.

Al enkele jaren wordt er nagedacht over een
vernieuwde speelplaats. Twee schooljaren geleden
hebben de kinderen in een collage hun
droomspeelplaats mogen creëren. Samen met alle
ideeën van de leerkrachten werd dit aan de firma
Groenman doorgegeven. Zij zijn gespecialiseerd in het
vergroenen van speelplaatsen in het Vlaamse land.

Sinds oktober hangt het eerste ontwerp in onze gang,
maar net na de kerstvakantie kregen we het volledig
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Oudercomité
Hallo Rozenkransers,
De jaarlijkse Dikketruiendag is een bekende
symbolische actie. Dit jaar is het thema de
‘klimaatflandriens’, de leerlingen die met de fiets
weer en wind trotseren om op school of op hun werk
te geraken. Smeer je kuiten in en trek de spurt aan om
de klimaateffecten door autoverkeer te verminderen.
In de school worden de radiatoren enkele streepjes
dichtgedraaid… je warme trui komt dus van pas!

Uiteraard beginnen wij met onze allerbeste wensen voor
dit nieuwe jaar. Wij wensen jullie veel fijne
familiemomenten, schitterende rapporten en veel
vriendschap!
Wij zijn 2019 alvast goed begonnen, want op woensdag
16 januari toverden we onze maandelijkse fruitdag om
in een echte soepdag. Onze lieve fruitouders maakten
thuis kraakverse tomatensoep en alle leerlingen kregen
één of meer lekkere tassen soep in hun klas (kleuters) of
op de speelplaats. Het was veel meer werk dan een
gewone fruitdag maar dankzij al die lachende gezichten
en complimentjes van de leerlingen was dat snel
vergeten. ;)
Dankzij de soepdag zijn we dus al een beetje opgewarmd
en helemaal klaar voor een even warme lichtjesstoet. Op
vrijdag 1 februari is iedereen meteen na schooltijd
welkom op de speelplaats en in de groene zaal. Bestel
op voorhand je pannenkoeken – een traditie op Maria
Lichtmis - en kom heerlijk smullen ten voordele van onze
school. Tussen 16.30u en 17.30u kan je dan starten aan
een fijn parcours in de buurt met je eigen lampionnetje.
Onderweg kan je genieten van enkele kleine acts en van
véél lichtjes.
Op 27 maart staat ons eerste kleutertoneel op het
programma. De tweejaarlijkse kinderdisco is alleen voor
de lagere school, nu willen we graag een activiteit
organiseren voor onze kleuters. Dus plannen we een
leuke toneelvoorstelling waar je samen met je kind van
kan komen genieten. Alle info volgt nog in een brief via
de boekentassen, maar je kan alvast de datum
aankruisen in je agenda.
Veel om naar uit te kijken dus!

Lieve groeten,
Het oudercomité
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