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Voordeel voor de school: ‘s morgens hebben wij snel een
lijstje van afwezigen.
Let wel, vanaf de 5-jarigen moet het
ziektebriefje nadien nog wel aan de
klasleerkracht bezorgd worden.

november 2022

di 8/11

Eerste dag na de herfstvakantie
Nieuwe instappers bij de jongste
kleuters
Geen studie (vergadering leerkrachten)

wo 9/11

Kriebelteam

vr 11/11
14/11 tem
18/11

wapenstilstand vrijaf

ma 7/11

L6 sportklassen Hofstade

vr 25/11

3de ‘stokskesloop’
oudercontact KS in groene zaal
fruitdag oudercomité
vergadering oudercomité
oudercontact KS in groene zaal
L3/5 Schouwburg De Kern
L4 Veilig internet (infosessie)
einde sportklassen L6
L5 Veilig internet (infosessie)

di 29/11

geen studie (vergadering leerkrachten)

wo 30/11

Sint op school

di 15/11
wo 16/11
do 17/11
vr 18/11

We zijn ook heel blij dat we na 4 jaar
terug een stokskesloop kunnen
organiseren. Zegt dit u niets? De info
kwam vorige week al in jullie richting.
Met deze sponsorloop, zamelen we
centjes in voor het goede doel. Dit
jaar stappen we mee in het project
rond kansarmoede van De Warmste
Week. Een fijne activiteit waarbij de
kinderen bewust worden gemaakt
dat niet iedereen in onze omgeving
het even goed heeft als wij.
In ons nieuwe logo heeft elk vormpje
zijn eigen betekenis. De rode boog in
het midden (neus/hart) gaat over het
sociale karakter van onze school. Het duidt op de warme
school die we willen zijn, die we willen uitstralen, ook naar
de ruimere buitenwereld! Daarom zijn acties zoals deze
enorm belangrijk.
Guy Verstappen
directeur

december 2022

7/12

L6 Veilig internet (infosessie)
L2 Schouwburg De Kern
L5 naar Red Star Linemuseum
pedagogische studiedag vrijaf

8/12

L6 start proevenperiode

di 13/12

Bibliobus

wo 14/12

Bibliobus

do 15/12

L6 einde proevenperiode

vr 16/12

Kerstdrink en free podium

wo 21/12

fruitdag oudercomité

do 22/12

winterrapport

vr 2/12

Korte berichten
→ Dinsdag 11/10 hielden Politie Antwerpen en Stad
Antwerpen een hoffelijkheidsactie met appeltjes aan onze
schoolpoort. Daarmee wilden ze benadrukken hoe belangrijk
het is dat élk kind op een veilige manier naar school kan
komen. Daarin hebben we allemaal onze eigen
verantwoordelijkheid. We willen nog eens aan iedereen
vragen om de verkeersregels te respecteren en hoffelijk te
zijn ten aanzien van andere weggebruikers en bewoners.
Zorg dat je ’s morgens op een correcte manier parkeert.
Onze gemachtigd opzichters proberen het verkeer in goede
banen te leiden om jullie kinderen op een veilige manier tot
aan de school te begeleiden. Daarom nogmaals een oproep
om niet dubbel te parkeren! Hierdoor ontstaan er vaak
gevaarlijke situaties: stilstaande auto’s worden ingehaald op

Trefbaltornooi gepland op 13 en 14 december wordt verplaatst
naar een later datum. (denkelijk in maart)

Woordje van de directeur
Met de nieuwe website zijn we ook gestart met het
doorgeven van afwezigheden via de smartphone. In het
begin waren er nog wat problemen, maar sedert deze
maand wordt de link op de website heel vaak gebruikt.
Is jullie kind ziek? Telefoneren hoeft niet, maar even het
formuliertje op de site invullen en we zijn verwittigd.
Voordeel voor jullie: invullen kan op eender welk moment.
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een zebrapad. Ook herhalen we nog eens de vraag van heel
wat buurtbewoners om niet voor garages te parkeren. Net
als jullie willen de bewoners ’s morgens graag op tijd op hun
werk/aan de school van hun kind geraken. Bedankt om
samen aan een minder gevaarlijke schoolomgeving te
werken!

houden jullie zeker
ontwikkelingen.

op

de

hoogte

van

verdere

Het zal nog heel wat
→
maanden duren vooraleer het
zwembad in Wilrijk terug kan
openen. Dat wil dus ook zeggen
dat onze zwemlessen nog even
op zich zullen laten wachten.
We kijken er allemaal zo naar uit!
We moeten beseffen dat na drie schooljaren corona
(grotendeels zonder zwemmen) en nu met de sluiting van
het zwembad heel wat kinderen minder zwemvaardigheden
hebben kunnen oefenen.
Daarom deze vraag: heb je een ergens een gaatje om met
jullie kinderen enkele malen naar een zwembad te gaan?
Zeker doen! Zeker de kinderen van de lagere klassen hebben
door al deze perikelen de laatste jaren nog maar weinig
zwembeurten gekregen op school.

Helm OP, fluo TOP

→ Ons kriebelteam is terug paraat!
Na vakanties en kampjes hebben we op school vaak te
maken met luisjes in de klassen. Kinderen zitten dicht bij
elkaar, jassen en mutsen hangen in de gang bij elkaar…
Enfin, deze beestjes maken er gretig gebruik van om van het
ene hoofdje naar het andere te verhuizen. Met alle gevolgen
vandien: kammen, wassen, producten…
We vragen dan ook dat als jullie bij je kind luizen of neten
ontdekken, om dat direct te melden aan de leerkracht. We
verdelen dan in de klas een briefje waarop staat dat andere
ouders even alert moeten zijn.
Sedert heel wat jaren hebben we op school ook een
“kriebelteam”, dat elke woensdag na een vakantie een
grondige controle doet. Enkele ouders checken die
voormiddag zoveel mogelijk hoofdjes. Daarbij worden ze
geholpen door studenten verzorging van Sint-Ursula (6de of
7de-jaars met hun begeleider) Ook Souad, onze
schoolverpleegkundige van het CLB, komt af en toe wat
helpen en een woordje meer uitleg geven.

Het was een heel intens en druk wafeltjesweekend, maar we
zijn blij dat bijna iedereen de bestelling kwam ophalen! Een
extra warm dankjewel aan alle extra helpende handen. Nu
smullen maar. :)

→ Wij ervaren op school heel wat ruzies en verdrietjes rond
materiaal dat van thuis wordt meegenomen. Dit raakt soms
kwijt of stuk. Daarom vragen we om jullie kinderen vanaf nu
geen speelgoed meer naar school te
laten meebrengen. Wij denken hierbij
aan: stickers, stickies, Pokémon kaarten,
voetbalstickers, knuffels,...
Op school hebben we voldoende
materialen om tijdens de speeltijden op
een leuke manier met elkaar te spelen.
Bedankt om dit mee op te volgen.

Na de herfstvakantie start onze
fluo-actie weer. Net als de
voorbije jaren verwachten we
dat de kinderen tussen de
herfst- en krokusvakantie naar
school
komen
met een
fluo-hesje. Elk kind krijgt van juf of meester een hesje in
bruikleen. Op de hesjes staat voorlopig ons oude schoollogo
omdat we daar nog een voorraadje van hebben. De
volgende lading hesjes zal met het nieuwe logo zijn. Zorg je
er mee voor dat je kind “gezien” wordt in het verkeer?

Oudercomité

En natuurlijk zitten wij niet stil en zijn we al met de volgende
plannen bezig. Op vrijdag 4 november en zaterdag 5
november, op het einde van de herfstvakantie, zullen we de
speelplaats van de jongste kleuters afwerken. We zoeken
daarvoor nog enkele helpers. Hou dus de volgende dagen
zeker Gimme en onze Facebook in de gaten en laat even
weten of we ook op jouw hulp kunnen rekenen.
Fijne vakantie van het oudercomité

Het Rozenkrans Team

→ Na een jaar of tien zijn we in de lagere school eindelijk
overgeschakeld naar een nieuw rapport. Zulke
overschakeling heeft op voorhand heel wat denkwerk en
dan veel afspraken nodig. We streven ernaar om jullie eind
oktober al een goed gestoffeerd rapport te mogen
aanbieden. In de loop van dit schooljaar zullen we dan na
een grondige evaluatie groeien tot een definitief model.
We zijn er zeker van dat dit een heel duidelijk en beter beeld
kan geven over de prestaties van jullie zoon of dochter. We
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