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wo. 4/12
do. 5/12
vr. 6/12
ma. 9/12

Sint op school
Zwemmen L5
Start proefwerken L6
L5 Red Star Line museum
L1A Medisch onderzoek
Zwemmen L2 en L4
Startvergadering 1e Communie (20 uur)

do. 12/12

Einde proefwerken L6

vr. 13/12

Kerstdrink en free podium

zat. 14/12
ma. 16/12
di. 17/12

Zwemmen L2 en L4
Rapport L1-L6
Schaatsen L1 en L6
Oudercontact L6

wo. 18/12
do. 19/12

Zwemmen L5
L6 Trefbal
L4 en L5 Schaatsen
Oudercontact L6

Kerstvakantie van zaterdag 21/12 tot en met zondag 5 januari 2020

Januari 2020 - Gelukkig Nieuwjaar 2020!

ma. 6/1/2020

Zwemmen L2 en L4

wo. 8/1

Kriebelteam

do. 9/1

Zwemmen L6

vr. 10/1
ma. 13/1

Bibliobus

wo. 15/1

Soepdag oudercomité

do. 16/1

Zwemmen L5

vr. 17/1

L4 Elisabethzaal ‘Stroganoff’

ma. 20/1

Zwemmen L2 en L4

di. 21/1

L6 + L5 Infoavond secundair onderwijs

wo. 22/1

L3 en L4 Het Paleis ‘Horses’

do. 23/1

Zwemmen L6

vr. 24/1

Fotograaf (individueel) OK + LS
Kleuters (JK) naar Jobland (binnenspeeltuin Sint-Job)

do. 30/1

Zwemmen L4
OK Toneel CC De Kern
L5 Technopolis

vr. 31/1

Facultatieve verlofdag – vrijaf leerlingen

ma. 3/2

Zwemmarathon L5 en L6

do. 6/2

Zwemmen L6
L4 Toneel CC De Kern

vr. 7/2

L4 Rubenhuis
L6A Medisch onderzoek

ma. 10/2

Zwemmen L1 en L3

di. 11/2

Kijkdag kandidaat-inschrijvers (namiddag)

wo. 12/2

Kijkdag kandidaat-inschrijvers
L3/4 Het Paleis

do. 13/2

Zwemmen L4
L5 Europasalon

vr. 14/2

Kinderdisco (organisatie – oudercomité)

zat. 15/2

Inloopviering Eerste Communie

ma. 17/2

Zwemmen L1 en L3

wo. 19/2
do. 20/2

Fruitdag oudercomité
CARNAVAL LS en KS
Zwemmen L6
L4 Sportstapelen
Vergadering oudercomité

KROKUSVAKANTIE van zaterdag 22/2 tot en met 1 maart 2020

L6 Plantin-Moretus museum
L4B Medisch onderzoek
Zwemmen L2 en L4
Vergadering oudercomité

di. 14/1

Zwemmen L1 en L3

Februari

Inloopviering Eerste Communie (10 uur)

Fruitdag oudercomité
L5 Trefbal

ma. 27/1

ma. 2/3

Zwemmen L1 en L3

di. 3/3

Bibliobus
L3 CC De Kern

wo. 4/3

Pedagogische studiedag – vrijaf leerlingen

do. 5/3

Zwemmen L6
L1 Toneel CC De Kern
OK Bezoek M.A.S.

vr. 6/3

OK Bezoek M.A.S.

Woordje van de directeur
“Wij zijn goed bezig”
Doe jij dat ook? Eén van de dingen die wij bijna dagelijks
doen, is onszelf afvragen of we ‘goed bezig zijn’. In een
bedrijf is dat makkelijker meetbaar en aantoonbaar met
een financieel jaaroverzicht. Voor een school ligt dat
enigszins anders. We krijgen wel geregeld feedback van
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ouders en kinderen op de speelplaats, we geven
geregeld een bevraging aan kinderen en ouders en we
horen van oud-leerlingen dat ze goed kunnen volgen in
het secundair.

op 30 januari en donderdag 13 februari extra
zwembeurten
krijgen.
(Zwempakken
dus
meebrengen op die dagen, vierdeklassers!)
Snel, achteruit of met 10 pirouettes. Voor de
allereerste keer krijgt het centrum van Wilrijk een
ijspiste. De schaatsbaan van ‘Wilrijk Wintert’ opent de
deuren op vrijdag 13 december bij de start van het
kerstmarktweekend en is open tot en met 5 januari
2020. Schaatsen kan dagelijks van 12 tot 23 uur. L1
begeleid door L6, maar ook en L4 en L5 krijgen de kans
om te (leren) schaatsen eventueel met de hulp van
een schattige schaatspinguïn.

Maar om te weten of we echt ‘goed bezig zijn’ krijgen we
om de zoveel jaar de schoolinspectie op bezoek. Zij
houden gedurende een week de ganse schoolwerking
tegen het licht en gieten al hun bevindingen in een lijvig
eindrapport. Net na de herfstvakantie was het zover.
Ouders en kinderen werden bevraagd en alle collega’s
mochten eens laten zien waaraan ze al jaren hard
gewerkt hebben. Dit resulteerde in een mooi verslag!
Onze leerkrachten mogen fier zijn met hun prestatie.
Uitgebreidere info hierover geven we jullie zeker in één
van volgende schoolblaadjes.

Dit schooljaar '19-'20 namen we voor de zesde maal
deel aan de 'Vlaamse Junior STEM Olympiade'(*). Naar
analogie
met
andere
wetenschapsolympiades is dit
een prestigewedstrijd met hoge
visibiliteit. De leerlingen van L6
kregen op donderdag 24
oktober de vragenbundel van de
voorronde
voorgeschoteld…
Alle
antwoorden
werden
verstuurd
ter
correctie.
Volgende leerlingen behaalden
de beste (uitstekende) scores (>20% boven het
gemiddelde): Matthew-Vincent Van Vlierberghe,
Martha Van de Bulcke, Ster Peeters, Lena-Lisa
Vekemans en Haru Van Den Wyngaert. Proficiat!
Een finaleplaats zat er echter niet tussen…

Ondertussen is ook onze nieuwe speelplaats bijna
afgewerkt. Half december worden de bomen geplant en
dan kunnen we echt zeggen dat het ‘af’ is. Ik heb in heel
mijn schoolcarrière geen enkel project meegemaakt dat
zo breed gedragen werd door ouders, kinderen en
leerkrachten. En als ik dan onze kinderen erin zie
ravotten, denk ik: wij zijn goed bezig!
Beste ouders, Kerstmis komt er weer aan. In deze
periode denken we aan de mensen in onze omgeving die
het moeilijker hebben. We leren samen kinderen wat
solidariteit is. Zag u de inzamelbakken al staan in de
gang? Zeker doen! Want zo steunen jullie de minder
bedeelden uit onze directe omgeving!

(*) Met het letterwoord “STEM” bedoelt en: Science
(Natuurwetenschappen), technology (techniek),
Engineering en Mathematics (wiskunde)

Guy Verstappen
Directeur

Op 10 oktober kwamen
de nieuw verkozen leden
van de leerlingenraad
2019-2020 voor het
eerst samen. Aanwezig
waren, v.l.n.r.: Renee,
Tasnim, Efe, Aymane,
Mijs, Marloes, Marit en
Oscar.
Er
werd
gesproken over de
nieuwe
groene
speelplaats. Ideeën voor
het huidige schooljaar zullen verzameld worden tegen
volgende leerlingenraad. We hebben er wel wat over
gedaan om iedereen samen op de foto te krijgen...

Mededelingen
Op maandag 4 november werd onze nieuwe groene
speelplaats voor het eerst geopend! We deden dat
wel stapsgewijs zodat het geen plotse overrompeling
werd. We kunnen wel stellen: getest en goedgekeurd!
Zowel de keuken als de zitbanken, de buizentelefoons
en de rekstokken, alsook evenwichtsbalken en
totempalen werden grondig uitgetest.
Vanaf donderdag 5 december starten in onze zesde
leerjaren de proefwerken. De leerlingen worden een
week lang op de spreekwoordelijke rooster gelegd.
Voor de meeste vakken krijgen ze een toets waarin ze
moeten bewijzen in hoeverre ze de leerstof van de
basisschool onder de knie hebben… Succes jongelui!

Onze vijfde- en zesdeklassers proberen dan weer op
een sportieve manier het interscolair (basisscholen
van Wilrijk) trefbaltornooi te winnen. Dit gaat door,
zoals elk jaar, in gastschool Sint-Ursula.

Omdat het vijfde leerjaar op twee donderdagen niet
kan gaan zwemmen wegens andere beslommeringen
(Technopolis en Europasalon), zal het vierde leerjaar
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In deze tijd naar Kerstmis denken we als school aan zij
die het in onze maatschappij wat moeilijker hebben.
Voor het tweede jaar hebben we daarvoor weer de
bakken van Welzijnsschakel Wilrijk in de gang
geplaatst. Het fijne hieraan is dat het gaat over
mensen in onze buurt die het moeilijk hebben en die
we zo met deze actie willen steunen. Vorig jaar zijn al
enkele klassen bij deze organisatie op bezoek geweest
en hebben daar effectief de handen uit de mouwen
gestoken. Ze leerden over de werking, ze sorteerden
de producten en deden mee aan de bedeling ervan.
We vinden dit een zeer waardevol project!
Concreet vragen we aan jullie om tot aan de
kerstvakantie volgende producten in te zamelen:
voedsel (vooral suiker, choco, fruitconserven, thee en
oploskoffie), verzorgingsproducten (tandenborstels,
tandpasta, shampoo en douchegel) en was- en
onderhoudsproducten. Hartelijk dank!
In de inkomgang staan de bakken. We hopen dat ze
net zoals vorig jaar snel gevuld geraken. De
vrijwilligers van Welzijnsschakel Wilrijk zullen ze met
plezier verdelen aan zij die het nodig hebben.

Op woensdag 19 februari is het carnavaldag in onze
school. Voor de juiste verkleedinstructies is het nog
even wachten. Natuurlijk gelden de klassieke regels:
geen
wapens,
geen
gewelddadige
noch
aanstootgevende elementen. Geen confetti of
milieuvervuilende spuitbussen. Zullen we dat
afspreken?
Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Deze
grondgedachte is door Ragnhild Oussoren over een
periode van meer dan 25 jaar steeds verder en beter
uitgewerkt in een schat aan muziekthema’s. Leren
schrijven vanuit de beweging, met muziek, geeft een
andere kijk op het schrijfonderwijs. Aan het proces
van leren schrijven kunnen we een belangrijk deel van
de ontwikkeling van de kinderen koppelen:
sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen,
taalontwikkeling, expressie en creativiteit. Ook bij ons
op school plannen we geregeld schrijfdansactiviteiten in waarbij de OK (5-jarigen) en de
eersteklassers op een ludieke manier het schrijven
meester worden. (onder: schrijfbewegen in scheerschuim)

Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in
je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender
dan wat er al is, zo schreef Toon Hermans. Advent
geeft vier weken tijd om regelmatig stil te vallen en
hoopvol uit te kijken. De vier weken voor Kerstmis
noemen we advent. In de advent kijken christenen uit
naar Kerstmis. Het is een tijd van wachten,
verwachten en voorbereiden op de komst van Jezus.
Vier zondagen lang steken christenen elke week een
kaarsje meer aan op de adventskrans.
Dat is een teken dat er steeds meer licht in de donkere
winterperiode komt. Om vandaaruit met handen vol
hoop aan de toekomst te werken.

Vaak merken we dat kinderen met lichte koorts,
hoest, oorpijn,... toch naar school worden gebracht.
Zeker in jonge klasjes zijn kinderen heel vatbaar voor
allerhande microben, vooral in deze periode van
griep, verkoudheden, snotneuzen, oor- en
keelontstekingen en diarree! Een ziekte is dus heel
snel doorgegeven in de klas. Daarom vragen we
nogmaals om kinderen met
ziektesymptomen thuis te
houden tot ze er terug
bovenop zijn. Zo zorgen we
er allemaal samen voor om
de klassen gezond te houden.
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Oudercomité
Hallo Rozenkransers,
Koning Winter staat voor de deur en dat is alvast voor
één ding goed nieuws: het is weer tijd voor de
Kerstdrink! Op vrijdag 13 december is iedereen
uitgenodigd om meteen na school te komen genieten
van winterse gezelligheid op de speelplaats en in de
groene zaal. Net als twee jaar geleden geven we op ons
Free Podium alle kansen aan het talent van de
Rozenkransschool om zich te tonen. We kijken nu al uit
naar alle acts, dansjes, goocheltrucs, liedjes en
toneeltjes!
Tijdens de Kerstdrink kan je ook genieten van heerlijk
eten en drinken. Wij voorzien vanuit het oudercomité
zelfgemaakte spekpatatjes – met of zonder vlees – en
hebben jullie ook gevraagd om nog een hapje of
dessertje te maken voor op ons buffet. Heel benieuwd
wat voor lekkers jullie dit keer allemaal zullen maken.
Wij zijn er alvast gerust op dat we weer zullen kunnen
smullen. ;)
Uiteraard is er ook voldoende animatie met een
kinderhoek, schminkhoekje en een heuse photobooth in
kerstthema. We hopen dan ook dat jullie er allemaal
zullen zijn op 13 december.

Op
vrijdag
13
december
organiseert
de
Rozenkransschool én het oudercomité een GEZELLIGE
KERSTDRINK met FREE PODIUM van 15.30u. tot 19.00u.
Hét moment voor nieuwe ouders om de school op een
informele manier te leren kennen. Doorlopend
animatie, overheerlijke hapjes en winterse drankjes tot
+19.00u. Er zal dan geen nabewaking plaatsvinden!

En dan blikken we nog even terug naar half november.
De eerste editie van ons pop-upcafé was heel gezellig.
Iedereen die er was heeft genoten van de live muziek,
lekkere cocktails en mocktails en originele hapjes. We
hopen volgende keer nog iets meer ouders en
sympathisanten van onze school te mogen begroeten,
dus we zijn al aan het nadenken over een thema voor de
volgende editie. Iets met voetbal misschien? ;)

Alle kinderen worden opgehaald in de klas.

Om af te sluiten: het lijkt nog een beetje vroeg, maar we
wensen jullie langs deze weg alvast onvergetelijke en
hartverwarmende feestdagen en een spetterend begin
van 2020!
Lieve groeten,
Het oudercomité

Onze
nieuwe
groene
speelplaats
gerealiseerd
met de
financiële
steun van
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