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Maart 2020
Ma. 9/3
Di. 10/3

Do. 30 april

Zwemmen L1 en L3
Bewegingstuin (LS)
Bewegingstuin
L5 Technotrailer

Pedagogische studiedag – vrijaf leerlingen
Mei 2020

Vr. 1/5

Feest van de Arbeid - vrijaf

Wo. 11/3

Bewegingstuin

Ma. 4/5

Start Sportklassen L5 (Oordegem)
én L6 (Hofstade) (beiden tot en met vr. 8/5)

Do. 12/3

Zwemmen L5
Bewegingstuin
Technotrailer

Di. 5/5

Bibliobus (L1 – L4)

Do. 7/5

Zwemmen L4 (i.p.v. L5)

Zat. 9/5

Eerste Communie (10 uur)

Vr. 13/3
Ma. 16/3
Wo. 18/3
Do. 19/3
Zat. 21/3
Ma. 23/3
Do. 26/3

Bewegingstuin
Zwemmen L1 en L3
Bewegingstuin (OK)
Fruitdag oudercomité
Kriebelteam
Zwemmen L6
Kangoeroequiz L5
L1-L2 Combiparcours

Woordje van de directeur
Een doordeweekse donderdagochtend in maart. We
doen even een controle op de fluohesjes en turven even
“hesje aan” of “geen hesje aan”. 70,9 % van al onze
kinderen komt netjes met fluo de school
binnengewandeld. Top en een dikke duim voor al deze
kinderen. Maar… aan de andere kant zijn dat wel 29,1 %
die het dus niet aanhebben. En dat maakt me een beetje
droevig, want is onze fluoactie nu gelukt of niet?
Al
jaren
werken
we
mee
aan
een
mentaliteitsverandering om in het verkeer toch een fluo
aan te doen. Dit moet de gewoonste zaak worden. En
dankuwel mama’s en papa’s om hierin een steun en
voorbeeld te geven. Eigenlijk hadden we ook per
leeftijdscategorie eens moeten turven. Dan zouden we
zeker een dalende trend zien naarmate de 12 jaar
nadert. En het is juist voor die jongeren, die we volgend
jaar gaan “lossen”, die zich meer en meer zelfstandig in
het (fiets) verkeer gaan begeven, dat de fluo echt nodig
is. Ik merk dat alle omliggende basisscholen in Wilrijk
ook mee dit signaal geven! Maar wat dan na de
basisschool? Het valt me echt op dat - al onze
inspanningen ten spijt – ik weinig oud-leerlingen naar
het secundair zie gaan/fietsen met fluo. Enerzijds kan ik
er een beetje inkomen, want ik weet niet of ze dit aan
mij vroeger op mijn 12 jaar zouden verkocht hebben
gekregen. Maar anderzijds moeten we toch met z’n allen
beseffen dat veiligheid boven alles gaat.
70,9 % was goed, maar vanaf november 2020 mikken we
heel wat hoger en rekenen op jullie, als ouder!
Guy Verstappen
Directeur

Inloopviering Eerste Communie
Zwemmen L1 en L3
Vergadering oudercomité
Zwemmen L5
L5 en L6 Toneel CC De Kern

Vr. 27/3

Toonmoment ‘Milieu’ vanaf 15.30 uur

Ma. 30/3

Zwemmen L1 en L3
Rapport L1 – L6

Di. 31/3

Oudercontact L1-L5
April 2020

Wo. 1/4
Do. 2/4

Zwemmen L6
Oudercontact L1 - L5

Vr. 3/4

Kleuters Toneel ‘Als een vis in de zee’

Paasvakantie van zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april
Zo. 12/4

PASEN

Ma. 20/4

Zwemmen L1 – L3

Di. 21/4

Kangoeroequiz L6

Wo. 22/4
Do. 23/4

Fruitdag oudercomité
Kriebelteam
Zwemmen L5
L3 en L4 @dventuredag

Vr. 24/4

L6B Medisch onderzoek

Ma. 27/4

Zwemmen L1 – L3

Di. 28/4

Vergadering oudercomité
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Mededelingen

De Technotrailer op bezoek! (L5/L6 op 10/3 en 12/3) In
deze hypermoderne hoogtechnologische oplegger
maakt de derde graad kennis met de geheimen van
de chemie. Zo maken de leerlingen hun eigen coole
haargel die ze na schooltijd mee naar huis kunnen
nemen.
Ze gaan er ook aan de slag met een stand ‘groene
stroom’. ze wekken elektriciteit op door middel van
een fiets, maar ze kunnen ook gebruik maken van een
windmolentje en zonnepanelen. Benieuwd hoeveel
verbruikstoestellen je kan inschakelen voor het alarm
afgaat?
Aan weer een volgende opstelling maken ze een eigen
gepersonaliseerde cover voor het 'Techno-Trailermagazine' zodat ze nog een leuk aandenken hebben
aan deze geweldige week. Ondertussen vernemen ze
meer over ‘grafische vormgeving’.
Aan onze talentstand kunnen ze hun eigen talenten
testen en ontdekken. Ten slotte programmeren ze
een robotarm die voor hen volledig automatisch een
puzzel zal maken. Als alle puzzelstukjes op de juiste
plaats liggen verrast de robot je nog op...

Maart is jeugdboekenmaand. Een uitgelezen moment
dus om lezen in de kijker te zetten! Als lezer mag je
heel veel. En dat is maar goed ook.

Op vrijdag 27 maart mag jullie hele familie vanaf 15.30
uur het ‘toonmoment’ bijwonen op school. Elke klas
stelt de resultaten tentoon van het project ‘MILIEU’,
met opdrachten! Het oudercomité zorgt voor
ecologisch verantwoorde hapjes en drankjes…
Onze derde graad maakt zich op voor alweer een
onvergetelijke tweejaarlijkse sportklassen (4 tot 8
mei). Een brochure met alle nodige informatie krijgen
de leerlingen in april mee in de boekentas. De stad
Antwerpen subsidieert ook dit jaar weer de
meerdaagse uitstappen van basisscholen. Hierdoor
zal de kostprijs voor de volledige week sportklassen
mét
volpension
knap
laag
liggen.
De
overschrijvingsformulieren worden 3x meegegeven
waardoor een gespreide betaling mogelijk wordt. (3
€43 voor een totaalbedrag van €129).
Gestructureerde mededelingen correct kopiëren bij
online betalingen a.u.b. Zorgen de ouders voor een
correcte financiële afhandeling vóór de aanvang van
de meerdaagse? Hartelijk dank!

Bewegingstuin op onze school: Via ‘Moev’
(schoolsportorganisatie, Motivatie, Ondersteuning,
Expertise en Vernieuwing, Vlaanderen, Vitaliteit)
ontleenden we een waslijst aan materialen, die we in
onze turnzaal zullen plaatsen voor een grootse, echte
reis rond de wereld.
Deze avontuurlijke reis bestaat uit een heus
hindernissenparcours rond 6 torens.
Kracht,
evenwicht, lenigheid, behendigheid,
coördinatievermogen, … komen zonder twijfel in al
hun vormen aan bod bij het overwinnen van de
hindernissen.
Er zijn 8 vertrekpunten op het parcours. We volgen
dan de pijlen, gaan van niveau 0 naar 1 en van 1 naar
2. We overbruggen de verschillende hindernissen:
Hangbrug,
nettenbrug,
evenwichtsbalk,
indianenbrug,
schommelbrug,
balkenbrug,
ladderbrug, glijbanen, ladders, ...
Dit hindernissenparcours wordt voor meer dan een
week op onze school opgebouwd. Gedurende 5
schooldagen kunnen alle klassen de vele hindernissen
ontdekken in onze eigen turnzaal.

Op vrijdag 15 mei houden de mama’s van de OK zich
klaar voor het traditionele mamafeest!
Enkele kinderen van het tweede leerjaar zijn aan het
haken gegaan onder begeleiding van Cecile en Heidi,
twee enthousiaste vrijwilligers. Binnenkort gaan ze
breien.
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Wat ook prachtig was om te zien waren al die vrolijke
dansers op onze kinderdisco. De gespecialiseerde DJ
deed zoals steeds z’n werk en liet alle leerlingen van
onze lagere school luidkeels zingen, shaken en plezier
maken. De ouders die hun kinderen kwamen ophalen
mochten telkens vijf minuutjes mee genieten en zagen
dat het goed was. Ook een dikke merci aan iedereen die
gezellig iets kwam drinken in onze bodega.

Enkele vijfde- en zesdeklassers zoeken dan weer op
school uit hoe zij Legorobots Mindstorms kunnen
programmeren met de computer om ze bewegingen
en verplaatsingen te laten uitvoeren.
Een aantal vijfde- en zesdeklassers nemen deel aan de
Kangoeroe(wiskunde)quiz. Misschien gaat er wel
iemand door naar de finale? Een voorproefje:

Space... the final frontier... Carnaval 2020 draaide dit
jaar rond aliens die terug naar hun homeplanet
wilden. Dat is gelukt dankzij de kinderen van de
Rozenkransschool! Meer foto's en filmpjes vinden
jullie op de facebookgroep van het oudercomite (zoek
onder 'Oudercomité Rozenkransschool Wilrijk' op
jouw facebook startpagina).

We zitten intussen niet stil en zijn ons al volledig aan het
voorbereiden op de volgende activiteit. Op vrijdag 27
maart verwelkomt het schoolteam alle ouders en
grootouders voor een geweldig toonmoment. Iedereen
kan een kijkje nemen in de klas van zoon of dochter en
ontdekken wat ze rond het thema ‘milieu’ hebben
uitgewerkt. Het oudercomité zorgt voor de catering bij
deze activiteit en voorziet jullie graag van duurzame,
afvalvrije hapjes en drankjes. Kwestie van in het thema
te blijven. ;)
Zien we jullie daar?
Lieve groeten,
Het oudercomité

Het zorgproject van de vertelvrouwtjes
Vaak vragen ouders bij inschrijving of er hulp is in de
kleuterklassen.
We hebben inderdaad een pakket zorg voor de kleuters.
Een deel hiervan gaat naar klasinterne hulp. De
zorgleerkracht is dan een extra juf in de klas die mee
helpt aan een goede basis.

Oudercomité
Hallo Rozenkransers,
Hebben jullie het ook al gezien? Hier en daar verschijnen
de eerste bloesems aan de bomen of laten de eerste
bloemetjes hun kopjes zien. De lente is er bijna! En
hoewel de leerlingen ook de afgelopen maanden al
hebben genoten van de nieuwe speelplaats, kijken wij
dit jaar toch extra uit naar de lente. Want dan kan het
ravotten, klimmen en klauteren pas helemaal beginnen.
En dan kunnen de kids van de Rozenkrans eindelijk de
nieuwe glijbaan inhuldigen achter de groene zaal.
Kortom het wordt een prachtige lente, daar zijn we nu al
zeker van!

Wij ervaren dat een aantal kinderen van thuis uit minder
(voor)leescultuur meekrijgt. We merken dat ouders aan
hun kleuter minder verhaaltjes vertellen en boekjes
voorlezen. Hierdoor krijgen deze kinderen dus ook een
beperkter taalaanbod. Vanuit vertellen en voorlezen,
groeit een rijk taalgevoel en deze Nederlandse taal is nu
eenmaal nodig om goed te kunnen leren. Daarom
hebben wij al meer dan tien jaar het zorgproject van de
vertelvrouwtjes voor de kleuters. Juf Birgit en juf
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Nathalie vertellen verhalen in kleine groep en stimuleren
zo ‘taal’. Deze verhalen gaan dan ook terug mee naar de
klas zodat er in de klas ook mee kan gewerkt worden.
Door zorguren in taalaanbod te steken, werken we met
jullie kleuters aan een rijke taalbasis.

De opbrengst van deze dag gaat naar het W.W.F (World
Wildlife Fund) dat het geld gaat spenderen in het door
bosbranden geteisterde Australië. Overlevende koala’s,
kangoeroes en vele andere dieren zullen ons dankbaar
zijn…

Voorleesboekjes nodig? Kijk eens in de geef- en
neemkast in de gang. Je vindt er zeker een fijn verhaal
om aan je kleuter voor te lezen!

Toon-doe-moment ‘Milieu’ 27 maart 2020

VRIJDAG 27 MAART 2020

TOONDOE-MOMENT
15.30 – 18.00 (Catering tot 19.00)

Proficiat aan juf Evelyn en haar man Stijn bij de geboorte
van hun zoontje Fons!

We nodigen alle familieleden uit op ons ‘Toondoemoment’, thema ‘Milieu’ op vrijdag 27 maart a.s. van
15.30 tot 19.00. Met een aan te kopen spelletjeskaart
kunnen alle kinderen aan een hele reeks doe-activiteiten
deelnemen in de verschillende klassen. De volwassenen
kunnen mee rondgaan en meegenieten. Natuurlijk zorgt
ons oudercomité voor ecologisch verantwoorde
drankjes en hapjes in de groene zaal.

L5 in Technopolis, Mechelen
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