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april
di. 2/4

Oudercontact L1-L5

Zwemmen L6
Oudercontact L1-L5
Van zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april
PAASVAKANTIE
Oudste kleuters: Het Paleis (theater) op
di. 23/4
school
Kriebelteam
wo. 24/4
Fruitdag oudercomité
Ouderavond boerderijklassen L3/L4
do. 4/4

do. 25/4

Zwemmen L5

ma. 29/4

Zwemmen L1-L3
L4A Fietsklassen
Vergadering oudercomité

di. 30/4

L4 @dventuredag

ma. 27/5

Zwemmen L1/L3

di. 28/5

Oudste kleuters: M.A.S.
Bibliobus

wo. 29/5

Kleuters: Sportdag

do. 30/5

Hemelvaartsdag

vr. 31/5

Brugdag - vrijaf
juni

ma. 3/6
di. 4/6
wo. 5/6

Zwemmen L1/L3
Vergadering oudercomité
L3 Volksdans workshop
KS ‘Boerderij op school’
Kriebelteam
Fruitdag oudercomité

do. 6/6

Zwemmen L5

mei

zat. 8/6

Vormsel (Sint-Jan Vianneykerk)

wo. 1/5

Feest van de arbeid (vrijaf)

ma. 10/6

Pinkstermaandag (vrijaf)

do. 2/5

Zwemmen L6

di. 12/6

Oudste kleuters: M.A.S.

zat. 4/5

SCHOOLFEEST

do. 13/6

Zwemmen L6

ma. 6/5

Facultatieve verlofdag

vr. 14/6

wo. 8/5

L2 Theater in CC De Kern
Start toetsenperiode L6

L2 M.A.S.
KS IJsjesverkoop

ma. 17/6

Zwemmen L1/L3

do. 9/5

Zwemmen L5

wo. 19/6

Mierenfeest

zat. 11/5

Eerste Communie Rozenkranskerk

do. 20/6

Zwemmen L5

ma. 13/5

Zwemmen L1/L3

vr. 21/6

di. 14/5

Oudercontact JK én OK

wo. 15/5
do. 16/5
ma. 20/5
di. 21/5
wo. 22/5
do. 23/5
vr. 24/5

ma. 24/6

Fruitdag oudercomité
Einde toetsenperiode L6
Zwemmen L6
Oudercontact JK én OK
Zwemmen L1/L2
Rapport L6
L3/L4 Boerderijklassen (tot en met 24/5)
Oudercontact L6
JK fotograaf
Kinderdistrictsraad
Zwemmen L5
Oudercontact L6
Oudste kleuters Het Paleis op school
L6 Ironclass
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L1 Middelheim museumbezoek
L6 Rapport
Afscheidsdriedaagse L6 Hofstade
Zweminstuif (L1-L4)
(tot en met 26/6)
L5 Planckendael

di. 25/6

L4B Fietsklassen

wo. 26/6

Rapport L1-L5
Receptie L6
Bibliobus

do. 27/6

Oudercontacten L1-L5

vr. 28/6

12u.: Einde schooljaar!

Woordje van de directeur

het milieubewustzijn van de kinderen. Enkele
maanden geleden werd ons
leidingwater
nog
eens
nagekeken
op
schadelijke
stoffen, oa. loodconcentratie.
Uit dit onderzoek blijkt dat we
heel ver onder de wettelijke
norm zitten en dat ons
leidingwater drink-proof is!
Proost!

De paasvakantie wordt in onze school een drukke
bedoening. Zoals u wellicht al hoorde, wordt in het grote
gebouw de elektriciteit vernieuwd. Daarnaast worden
de klasplafonds van 9 klassen en de kelderverdieping
verlaagd en voorzien van led-verlichtingspanelen en
worden de oude versleten ramen in de gang
vervangen. De kapotte blauwe deur op het einde van de
gang wordt ook uitgebroken en vernieuwd. Daarnaast
wordt ook het kleuterpaviljoen aangesloten op onze
evacuatie-alarmcentrale.
Dat is heel wat voor één vakantieperiode van twee
weken. Wij duimen dan ook allemaal dat dit op een
vlotte manier kan gebeuren.
Aanpak van alle elektro was een dringende zaak. De
oude bekabeling was echt aan vervanging toe en
geregeld liet de hoofdzekering ons weten dat ze te
zwaar belast werd. Met de vernieuwing kiezen we er
voor om over te stappen op ledverlichting, wat een
milieuvriendelijke en duurzame investering is. Naast het
lagere elektriciteitsverbruik zijn ledlampen ook volledig
recycleerbaar. Dit is zeker een positieve zaak voor het
milieu. En aan dat milieu trachten we ook bij elke
ingreep op school te denken. (bijvoorbeeld onze 50
zonnepanelen op de groene zaal, hergebruik van
regenwater voor de toiletten in de groene zaal)
We zijn er ons van bewust dat we als school nog heel wat
stappen te zetten hebben, maar we zijn zeker de goede
weg ingeslagen.
Dank voor uw begrip bij de renovatiewerken, en alleszins
een deugddoende paasvakantie toegewenst!

Elke twee jaar kijken onze leerlingen van 3 en 4 (én
onze leerkrachten) uit naar hún boerderijklassen in
Gijzenzele. Dit jaar is het weer zover (van 20 mei tot
en met 24 mei 2019). De financiële beslommeringen
(*) worden stap voor stap in orde gebracht en het
enthousiasme begint toe te nemen. Een hele lange
schoolweek eens niet op de schoolbanken, maar
tussen de boerderijdieren. Interessante workshops en
het verzorgen en knuffelen van de dieren staan
centraal op het programma. Dat alles afgewisseld met
lekkere maaltijden, naar ieders keuze, vegetarisch,
klassiek of aangepast. Woensdag 24 april om 19.30
kunnen alle ouders zich op de ouderavond nog goed
informeren over deze prachtactiviteit.
(*) NB De Stad Antwerpen komt nog steeds tussen
met een subsidie van € 72 per leerling.

Guy Verstappen
Directeur

Wij schreven onze leerlingen van 4 in
voor een 'Fietsklas Stuurvaardigheid'
dit schooljaar. Ze oefenen en testen
daar de volgende vaardigheden: omkijken over de
linkerschouder, slalommen op korte afstand, arm
uitsteken, over oneffen terrein rijden, rekening
houden met anderen, onvoorzien/gericht remmen.
Zinvolle toekomstgerichte vaardigheden die het
fietsgebruik zullen aanmoedigen!

Mededelingen
Drink water en doe dat gerust van de kraan!
Onze Sipwells worden dagelijks heel goed
gebruikt in de kleuterklassen. Kleuters zien
mekaar drinken en nemen dit over. Onze
juffen houden een oogje in het zeil dat alle kinderen
effectief wel voldoende drinken. In de lagere school
worden de eigen drinkbussen meegebracht,
uitgedronken en terug gevuld met fris drinkwater uit
de kraan. Kraantjeswater is goed voor het milieu. Het
schoonmaken, transporteren en produceren van de
flessen kost veel energie. Vooral de wegwerpflessen
zijn een belasting voor het milieu. Daarom dringen we
aan op het gebruik van herbruikbare/hervulbare
flessen voor de kinderen. Weer een stapje verder in

Papadag – 22 maart Crème fraîche, de kat van Tante
Kaat is weggelopen! Kleine kat Mormeltje blééf maar
met haar staart spelen tot Crème fraîche dat zo beu
was dat ze ging lopen. Ze kroop helemaal bovenop het
terras van de groene zaal. Tante Kaat had al
geprobeerd om haar te pakken door enkele stoelen
op een tafel te plaatsen. En van die wiebelende toren
donderde Tante Kaat, patskletsboem, helemaal naar
beneden! Gelukkig werd ze verzorgd door de lieve
juffen van de oudste kleuters. Wie zou haar nu
kunnen helpen om Crème fraîche naar beneden te
halen? ….Gelukkig waren de papa’s van de oudste
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kleuters er voor papadag! Zij konden tante Kaat
helpen samen met hun jongens en hun meisjes! Maar
eerst…… moesten ze goed oefenen. Wat was dat leuk!

twee keer en beleven allerlei sportieve activiteiten
met hun juffen en professionele sportmonitoren.
Lekker eten hoort er ook bij! Woensdagavond, 26 juni
krijgen zij en hun ouders nog een speciale receptie
aangeboden in de groene zaal. Houd dus al zeker die
avond vrij! Maar nu nog eerst wat studiewerk!
Kleutertoneel, Het oudercomité presenteerde de
toneelvoorstelling “Kikkerkusje” van het gezelschap
Kip van Troje. Dit was een kwakend, smakend
verteltheater voor 3-8 jarigen. Het gaat over Barones
Bibberbil, een hele chique, deftige en bijzondere
dame. Zij komt op bezoek en vertelt over haar
ongewone dieren, zingt grappige liedjes en trakteert
ons op een theekransje. Ze hoopt ook stiekem haar
prins te vinden als ze de juiste kikker kust natuurlijk.
Wat een ‘smak’ van een voorstelling.

Ze konden elkaar grimeren als een kat, ze mochten
klimmen tot hoog in de touwen, ze oefenden om
katten te zoeken en te vangen,… Tante Kaat was zó
blij dat ze ons allemaal trakteerde op een lekker hapje
in het zonnetje (had ze die ook besteld???). Wat een
héérlijke dag was dat!
Dankjewel handige helpers! Jullie maakten het ons
mogelijk om deze feestelijke dag voor vaders en
kinderen te verwezenlijken!
Schoolfeest - Laat de zon in je hart, ze schijnt toch
voor iedereen, geniet van ons Vlaamse Kermis
schoolfeest op 4 mei. Alle klassen zijn volop aan het
oefenen om er een spetterend optreden van te
maken. Er zullen leuke activiteiten zijn voor klein en
groot. Je kan genieten van een lekker drankje en
hapje. Jullie komen toch ook? (Zie verder affiche)

BVH… (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne). Onze
school zet zich in om een veilige, bewoonbare en
hygiënische school te zijn, volgens de wetgeving. Dat
vraagt heel wat tijd, geld en aandacht. Zo worden er
in de paasvakantie weer werken gepland. In het oude
(hoogste) gebouw wordt de elektriciteitsbekabeling
en verlichting volledig vervangen en aangepast aan de
huidige normen en voorschriften. Er worden ook valse
plafonds geplaatst voor warmte- en geluidsisolatie.
Dank voor uw begrip bij eventuele resterende hinder.

STEM (Science, Technology, Engineering &
Mathematics) op de Rozenkransschool . In
Technopolis experimenteerden onze vijfdeklassers
zelf en leerden zij op een interactieve manier bij over
wetenschap en technologie vanuit het motto: “Ik hoor
en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik
begrijp.” Zo konden ze iets bijleren over de
basisprincipes van wetenschap en technologie. Het
centrum heeft meer dan 350 permanente
interactieve opstellingen, gegroepeerd rond
verschillende thema's, zoals "Lucht & Wind",
"Bouwstenen",
"Waterkant",
"Onzichtbaar",
"Ruimtevaart" en "ActieReactie". Daarnaast zijn er
wetenschapsshows en -demonstraties. Enkele
zesdeklassers zoeken dan weer op school uit hoe zij
Legorobots Mindstorms kunnen programmeren met
de computer om ze bewegingen en verplaatsingen te
laten uitvoeren.
De afscheidsdriedaagse en de receptie voor onze
zesdeklassers: We weten wel, er zijn nog drie
belangrijke maanden te gaan voor onze eindejaars…
Maar toch denken we al een beetje vooruit. Als de
toetsen achter de rug zijn en de scholen gekozen,
wordt het tijd voor een mooi afscheid. L6 gaat
hiervoor dit jaar naar Hofstade. Ze overnachten er

houdt.

Bekijk

de

Mama koolmees is
druk in de weer om een
nest te bouwen, terwijl
papa
koolmees
fluitend de wacht
beelden en de blog via

http://xperibird.be/nl/blog/516/gvbs-rozenkransschool.
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Juf Marie-Antoinette Geernaert
(Mevrouw Geysen)

Naast mieren en bijtjes hebben we ook af en toe een
RUPSENDAG. Onze vier oudste kleuterklassen en de
twee eerste leerjaren houden regelmatig een
“RUPSENDAG” (= open klasdag). Tijdens deze
“Rupsendag” mogen de kinderen in de 6 klassen gaan
spelen. Ze mogen ook zelf kiezen waar. In alle klassen
kunnen ze spelletjes spelen, knutselen, bouwen, …
Voor de kinderen is het een fijne ervaring omdat ze
eens in een andere klas en bij een andere juf op
bezoek kunnen gaan. Zo leren de kleuters en
eersteklassers ook andere kinderen en juffen kennen
en maken ze nieuwe vrienden. Voor de vijfjarigen is
het een moment om al eens een kijkje te gaan nemen
in hun klas voor volgend schooljaar! Spannend! Ze
zullen jullie er zeker alles over vertellen.

Vorige week overleed oud-leerkracht van onze school
Marie-Antoinette Geernaert op 86-jarige leeftijd. Ze
werkte in onze school tot ongeveer 1989. Nog maar een
paar van de huidige collega's hebben met haar
samengewerkt. We vroegen aan meester Patrick om een
kort woordje te schrijven over Nette.

bb

“Mevrouw Geysen (juffen werden toen nog met de
naam van hun echtgenoot aangesproken) was erg
geliefd door de kinderen van haar klas. Ze noemde haar
leerlingen steevast ‘mijn bijoekes’.

Oudercomité
Hallo Rozenkransers,

Ze leefde 100 % voor haar klas. Ze legde de lat hoog,
maar ze gaf ieder kind maximaal het zijne. Eigenlijk liep
ze over van gemoedelijkheid en iedereen kon zich bij
haar thuis voelen. De kinderen waren thuis op school en
in haar klas. Ze kon iedereen motiveren en prestaties
verheffen.

Wat hebben wij genoten van de lichtjesstoet.
Of toch van jullie reacties. Want van de prachtige acts
onderweg en de super mooi versierde school hebben wij
eigenlijk zelf niet zo heel veel gemerkt. Dat heb je als je
het plan hebt opgevat om meer dan 1.500 verse
pannenkoeken te bakken.
Maar ook op basis van jullie reacties weten we dat ze
hebben gesmaakt. Die vermoeidheid en stijve spieren
zijn we al een hele tijd vergeten en we kunnen onze
schenking aan de school voor de nieuwe speelplaats
weer aanvullen met een mooie extra opbrengst.
Dus voor ons was de lichtjesstoet een groot succes!

Ze fungeerde meestal in de derde graad, maar als ze
nodig was in het vierde leerjaar was dit geen enkel
probleem. Ze was steeds goedlachs met de collega's en
kon tegen zwansen. " Zy'j van Brugge, zet je
vanachter" is een lied dat ze vaak zong en waar ze
terecht fier op mocht zijn,” aldus meester Patrick.

Op woensdag 27 maart was het tijd voor de eerste editie
van ons kleutertoneel. We nodigden alle kleuters en
leerlingen van het eerste leerjaar samen met hun
(groot)ouders uit in de groene zaal voor een fijne
voorstelling. Fijn om al die blije gezichtjes te zien bij het
spannende verhaal van het Kikkerkusje. Volgend jaar is
het weer tijd voor een activiteit voor de lagere school,
want dan mogen zij komen dansen op de kinderdisco. En
zo willen we de komende jaren telkens afwisselen tussen
een activiteit voor onze kleuters en de lagere school.

SCHOOLFEEST

En dan kunnen we stilaan uitkijken naar het grootste
feest van ’t jaar: het schoolfeest!
Op zaterdag 4 mei staat het geweldige lerarenteam van
onze school paraat om ons te verrassen met acts,
spelletjes en nog veel meer. Wij van het oudercomité
nemen zoals steeds de catering voor onze rekening. En
met een thema als Vlaamse kermis kunnen wij ons
helemaal uitleven met frietjes, popcorn en
suikerspinnen. Klaar om te komen smullen?
Lieve groeten,
Het oudercomité
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