Januari – Februari 2020

Activiteiten


06/01/2020

Instap kleuters
Medisch onderzoek in Terhagen: L6



07/01/2020

Museum voor natuurwetenschappen: L6



09/01/2020

Zwemmen L1-L2



13/01/2020

VM Pime L6



14/01/2020

Zwemmen L3-L4-L5-L6



16/01/2020

Zwemmen de rozen



20/01/2020

Kinderyoga ouderraad



22/01/2020

Bib LS



23/01/2020

Gedichtendag
Zwemmen L1-L2
Ouderraad



28/01/2020

Zwemmen L3-L4-L5-L6



30/01/2020

Workshop astronauten: L5
Zwemmen de sterren



31/01/2020 Facultatieve verlofdag 2: vrijaf



03/02/2020

Instap kleuters
Kinderyoga ouderraad



06/02/2020

Zwemmen L1-L2



09/02/2020 Vossenschrans



11/02/2020

Zwemmen L3-L4-L5-L6



12/02/2020 Pedagogische studiedag 3: vrijaf



13/02/2020

Zwemmen de rozen



14/02/2020

VM: schoolbezoek SNOR te Duffel L6



17/02/2020

Kinderyoga ouderraad



19/02/2020

Bib LS



20/02/2020

Rapport 3



22/02-1/03

Zwemmen L1-L2

Krokusvakantie

Nieuws


Kerstevent:
Bedankt aan alle helpende handen! Een héél welgemeende
DANKUWEL aan alle mensen die geholpen hebben om van onze kerstmarkt een
succes te maken! Bedankt aan de ouderraad, sponsors, leerkrachten, leerlingen,
ouders, grootouders, vrijwilligers, de mensen die geholpen hebben met de opbouw en
afbraak,…. DANKUWEL!



Opendeurdag KS: vrijdag 6 maart 2020: van 17.00 uur tot 19.00 uur



Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021:
In onze gemeente werken we vanaf nu voor alle kleuterscholen en lagere scholen met één
centraal en digitaal aanmeldsysteem.
Ouders die hun kinderen in onze gemeente naar school willen laten gaan, moeten dus
maar in één systeem aanmelden. Dat betekent dat je je kind eerst moet aanmelden via de
website www.naarschoolrumst.be om het nadien in te schrijven op de toegewezen
school. Op deze website staat alle informatie over de aanmeldingsprocedure en de
bijhorende inschrijvingen. De ouders van alle kinderen geboren in het jaar 2014 en 2018
ontvangen rechtstreeks van het gemeentebestuur een brief met informatie over de
inschrijving. De kinderen die momenteel bij ons schoollopen moeten
zich niet opnieuw aanmelden.
De kinderen van de derde kleuterklas moeten zich
ook niet opnieuw aanmelden. Dit gebeurt automatisch.
AANMELDEN VOORRANGSGROEP (broers en zussen)
START aanmelding voorrangsgroep op 6 januari 2020 om 9.00 uur
EINDE aanmelding voorrangsgroep op 24 januari 2020 om 23.59 uur.
AANMELDEN OVERIGE LEERLINGEN
START aanmelding overige leerlingen op 2 maart 2020 om 9.00 uur
EINDE aanmelding overige leerlingen op 31 maart 2020 om 23.59 uur

