Januari – Februari 2022

Activiteiten


10/01/2022

Instap kleuters



11/01/2022

Zwemmen L3-L4-L5-L6



13/01/2022

Zwemmen ‘de reuzenpanda’s
Bib LS
Rapport 2



20/01/2022

Zwemmen L1-L2



24/01/2022

Ouderraad



25/01/2022

Zwemmen L3-L4-L5-L6



27/01/2022

Gedichtendag
Uitstap museum natuurwetenschappen Brussel: L6
Zwemmen ‘kleine panda’s



02/02/2022 Facultatieve verlofdag 2: vrijaf



03/02/2022

Zwemmen L1-L2



04/02/2022

Opendeurdag KS/LS tussen 17.00 uur – 19.00 uur



08/02/2022

Zwemmen L3-L4
Online catalogus bib L6



09/02/2022

Medisch onderzoek in Terhagen met ouders: K1



10/02/2022

Zwemmen ‘ de reuzenpanda’s



16/02/2022

Bib LS



17/02/2022

Zwemmen L1-L2



21/02/2022

Daguitstap ’t Groenhof Pulle: L2



22/02/2022

Zwemmen L3-L4



23/02/2022

Openklasdag KS/LS tussen 10.00 uur – 12.00 uur



24/02/2022

Europa Direct: L5
Rapport 3
Zwemmen ‘kleine panda’s



25/02/2022

Auteurslezing: L2



26/02-06/03 Krokusvakantie

Nieuws


Opendeurdag KS en LS: vrijdag 4 februari 2022: van 17.00 uur tot 19.00 uur
Rondleiding doorheen de verschillende klaslokalen.
Kennismaking met de school en de leerkrachten.



Openklasdag KS en LS: woensdag 23 februari 2022:
tussen 10.00 uur – 12.00 uur.



Rapporten LS: wegens de extra week kerstvakantie zullen de rapporten
worden meegegeven op donderdag 13-01-‘22



Mondmaskerplicht: voorzie zeker voor je kind enkele mondmaskers. Je kind kan
een mondmasker krijgen op het secretariaat als ze het vergeten zijn, maar hiervoor
wordt € 0,5 aangerekend en zal op de maandrekening komen. Hou daar zeker
rekening mee.



Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023:
In onze gemeente werken alle scholen terug 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.
In de loop van de maand januari staat op de website van de gemeente Rumst alle
informatie over de aanmeldingsprocedure en de bijhorende inschrijvingen.
De ouders van alle kinderen geboren in het jaar 2020 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 of inschrijven. Dit gebeurt automatisch.
AANMELDEN LEERLINGEN
Start aanmelding nieuwe leerlingen (geboortejaar 2020) van 7 maart 2022 tot 25 maart.
Start van de vrije inschrijvingen vanaf 30/5.
Meester Geert op pensioen: Na een loopbaan van 41 jaar gaat meester Geert van het
3de leerjaar op 1 januari ’22 op pensioen. Heel wat kindjes hebben kunnen genieten van
meester Geert zijn kwaliteiten als leerkracht lager onderwijs.
Geert was ook een fantastische collega, creatief, plichtbewust, een luisterend oor voor tal
van collega’s. We gaan hem missen. Hij geeft de fakkel door aan juf Karolien die het 3de
leerjaar verder voor haar rekening neemt.
We zijn er zeker van dat hij zijn vrije tijd goed gaat kunnen opvullen. Zijn creatieve geest
vindt altijd wel weer een nieuwe uitdaging.
We bedanken Geert en we wensen hem een welverdiend pensioen.

Zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar!

