
Vrije Basisschool Sleutelhof 

Kerkstraat 9 

2840 RUMST 

 03/888.01.69       

 gvbs@sleutelhof.be 

 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020  
 
Ma 03  -Welkom aan onze nieuwe kleuters. 
  -Juf Shana gaat op mentorenopleiding. 
  -Wat heeft Lichtmis met pannenkoeken te maken?  In het 4de leerjaar komen ze er alles over 
                           te weten. 
  -De lagere school maakt kennis met de nieuwe afspraken rond de speelplaats. 
  -Bram de politieagent komt voor de 2de keer naar het 6de leerjaar. Zij werken rond het MEGA-  
                          project. 
 
Di 04  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar te Kontich. 
  -Hoe zou het zijn met chique Swa, de kale Fons en…… spannend! 
  

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Do 06  -De verificateur komt naar onze school. 
  -Zoco vergadering voor juf Marva. 
  -12.30 uur: Dactyloles 
  -Schrijf-ze-VRIJdag voor het 5de en het 6de lj. 
  -Vergadering directeur te Vorselaar 
  -Integratienamiddag 1ste leerjaar en de 5- jarigen rond gezelschapsspellen. 
  -Opendeur 16.00 uur-18.00 uur, lees de weetjes. 
  -VANAF VANDAAG TOT DONDERDAG 13/2 23.00 UUR KAN JE ONLINE INSCHRIJVEN 
                          VOOR SOEP VOOR DE PERIODE: 17/2-6/3.  
 
Vr 07  -FACULTATIEVE VRIJE DAG   
 
Ma 10  -Het 6de leerjaar gaat naar BIMSEM te Mechelen. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 6de leerjaar. 
  -het 3de en het 4de leerjaar gaan schaatsen. 
   
Di 11  -Dikketruiendag!  De verwarming gaat een graadje lager. 
  -De 5- jarigen gaan zwemmen te Aartselaar 
   -Groep 3 van het 5de en het 6de leerjaar gaan turnen met de bewoners van het 
                          woonzorgcentrum. 
  -Het 5de en het 6de leerjaar gaan schaatsen. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering 
   

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Wo 12  -Juf Christel en juf Sofie gaan op nascholing. 
  -Het 1ste en het 2de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
   
Do 13  -STEM-dagen voor het 6de leerjaar in de PTS te Boom. 
  -Juf Amber en juf Magda gaan op nascholing. 
  -12.30 uur: Dactyloles 
  -Zangstonde voor de lagere school 
  -23.00 UUR: AFSLUITEN INSCHRIJVINGEN SOEPEN  
   
Vr 14  -Start Vlaamse week tegen pesten. 
                         -Het 5de en het 6de leerjaar gaan naar het theater te Antwerpen: “She(l)lter 
  
Ma 17  -De 5- jarigen gaan naar de bib. 
  -Vergadering voor de kinderverzorgsters te Vorselaar. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 2de leerjaar. 
  -19.30-20.30 uur: Schoolraad 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 18  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen. 
  -Vergadering college van directeurs te Reet 
  -Oudercontact voor de ouders van de nieuwe instappers. (brief volgt).   

 

 

mailto:vr.basisschoolrumst@skynet.be


 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Wo 19  -Het 6de leerjaar bezoekt St.-Jozef te Kontich. 
 
Do 20  -De lagere school gaat naar de bib. 
  -Juf Shana gaat op mentorenopleiding 
  -12.30 uur: Dactyloles 
  -VANAF VANDAAG TOT DONDERDAG 05/03 23.00 UUR KAN JE ONLINE INSCHRIJVEN 
                          VOOR SOEP VOOR DE PERIODE: 09/03-20/03.  
 
Vr 21  -Juf Ilse en juf Marva gaan op nascholing: EHBO. 
 
Ma 25/02-01/03: KROKUSVAKANTIE   
 
  
WEETJES 
 
-VERKOOP HOT-DOGS: Bedankt aan iedereen die een hotdog kocht. We kunnen een bedrag van € 449,79 
overmaken aan het project ‘Feestvarken’.   
Via het Huis van het Kind en de scholen proberen we deze ouders te bereiken. Zij kunnen een aanvraag doen 
voor een verjaardagpakket. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om te kijken waar het Sociaal Huis 
en Huis van het Kind nog mee in kunnen ondersteunen. Het lokaal bestuur van Rumst zet intensief in op de 
realisatie van het kindergelukcharter als hefboom voor de bestrijding van kinderarmoede en het bevorderen 
van gelijke kansen. Eén van de engagementen binnen het beleidsthema ‘ontspanning’ van dit charter is dat de 
gemeente Rumst er voor zal zorgen dat elk kind zijn/haar verjaardag kan vieren met een feestje thuis en op 
school. Dit initiatief past dan ook perfect in het kindergelukcharter.  
Het kindergelukcharter is een engagementsverklaring die ouderraden, schooldirecties, schoolbesturen, 
initiatieven in de kinderopvang, verenigingen en het lokaal bestuur van Rumst in 2018 samen ondertekenden. 

Zij engageren zich om rond vijf beleidsthema’s samen te werken. Ze streven er zo naar om de kinderen in 
Rumst in een fijne leef- en leeromgeving te laten opgroeien en zo mee aan hun geluk te bouwen. 
 
 

-Taalbegeleiders gezocht bij anderstaligen. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers. Heb je zin om anderstaligen te ondersteunen met taalactiviteiten bij kleuters 
en/of leerlingen in onze school?  
Kan je je beschikbaar stellen op één of meer halve dagen per week. 
Een pedagogische of sociale opleiding als achtergrond is nuttig maar niet noodzakelijk. Je krijgt begeleiding van 
een regionaal contactpersoon. 
Heb je er zin in? Neem dan contact op met juf Marva.(marvacoopmans@sleutelhof.be)  
 

 -Refter 
vanaf maandag 3 februari eten de kinderen van de lagere school in de eigen klas. Zo kunnen alle kinderen 
dadelijk om 12u10 boterhammetjes eten en zal dit rustiger en gezelliger verlopen. We vernieuwen ook de 
speelplaatsafspraken. We nemen de speelheuvel en stille ruimte in gebruik.  De kinderen kunnen ook kiezen 
voor rustig lezen of tekenen in de refter. Om 13.15 uur gaat iedereen naar de speelplaats.  We vinden het 
belangrijk dat alle kinderen ook in de frisse lucht geweest zijn. 
 

-OPENDEUR vrijdag 6 MAART 16u - 18u  

Iedereen welkom. Op 6 maart willen we aan alle geïnteresseerden, ouders van nieuwe kleuters of lagere 
schoolkinderen maar ook de ouders van onze huidige leerlingen, tonen hoe we leren en spelen in Sleutelhof. 
Onze leerlingen tonen jullie graag hun klaswerking, het tuinproject, de vernieuwde speelplaats ...  
De buitenschoolse opvang zal info geven over de nieuwe huisvesting en werking vanaf september 2020. De 
uitnodiging volgt. 
 
-BELANGRIJKE DATA:  
→ woensdag 18/03/2020: Vrijaf: pedagogische studiedag 
→ 26 april 2020: Eerste communie 
→ 10 mei 2020: Vormsel 
→ 06 juni 2020: SCHOOLHAPPENING 

→ 30 juni 2020: 12.10 uur: Laatste schooldag 
→ Receptie en diploma uitreiking: 5- jarigen: 29 juni 2020 om 15.30 uur 

                                                  L6: 29 juni 2020: 19.00 uur 
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