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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
 

We starten met de voorbereiding naar Kerstmis. 

In de kleuterschool wordt er iedere woensdag een momentje uitgetrokken om te 
werken rond de advent, in de lagere school zal dit op maandag gebeuren.  
Voor de advent hebben we het thema ‘kerststal’ gekozen. 
 
 

Wandeling ouderraad, ‘SPEURTOCHT’: LEES ZEKER DE WEETJES! 
 

 
Di 01  -Stagiair Thomas in K4-5C en stagiaire Margo in L1 tot 11 december. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering 
 

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

 
Wo 02  -In de kleuterschool werken de kleuters rond de advent. 
  -Juf Marva gaat op nascholing.   
  
Do 03  -Digitaal overleg voor de directies van de gemeente Rumst.  
   

Vr 04  -Spannend vandaag op school…… Kan’ Hij’ komen of…… 
   
Ma 07  -In de lagere school werken we vandaag rond de advent. 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 6de leerjaar. 
   
Di 08  -Vaccinatie voor het 5de leerjaar, VERGEET JE VACCINATIEKAART NIET! 

 

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

 
Wo 09  -De kleuterschool werkt rond de advent. 
  -Juf Hilde gaat op nascholing. 

   
Do 10  -In de lagere school en in K4-5 worden de boekenboxen van de bib geleverd. 
   
Vr 11  -Laatste dag inschrijven om deel te nemen aan de ‘speurtocht’, georganiseerd door 
                       onze ouderraad. 
  -Medisch onderzoek en vaccinatie voor het 1ste leerjaar, VACCINATIEKAART NIET 

                       VERGETEN! 
  -Vergadering: College van Directeurs: digitaal. 
 
Ma 14  -In de lagere school werken we vandaag rond de advent. 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar. 
 

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

 
Wo 16  -In de kleuterschool werken we vandaag rond de advent. 
 
Vr 18  -In de namiddag vieren wij Kerstmis.  Spijtig genoeg mogen wij 
                       dit jaar geen ouders uitnodigen. 

   
 
Kerstvakantie van maandag 21 december 2020  t.e.m. zondag 3 januari 2021. 
 

 

 

mailto:vr.basisschoolrumst@skynet.be


 

WEETJES 
 

-Werken op school! 
De reeds lang aangekondigde werken aan de school gaan van start.  De kleuters hebben reeds een 
nieuwe verwarmingsketel.  De volgende weken wordt gestart met de renovatie van de refter.  Als 
alles vlot verloopt vindt u het secretariaat, de directie en de leraarskamer daar vanaf april 2021.  
We houden u op de hoogte via de website. 
 

-Ter herinnering wat de turnlessen betreft: Enkel de leerlingen van de eerste graad dragen 
sportieve kledij op de dagen dat zij les lichamelijke opvoeding hebben.  De tweede en de derde 
graad dragen hun turnuniform. 
 
-Wij zijn heel fier te melden dat onze school onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) beloond werd met een gouden Verkeer op School-medaille.  Zo hebben wij laten 
zien dat wij een school zijn die kiest voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een 

aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. 
 

-Ouders die geïnteresseerd zijn in de wintervakantieboeken van Averbode kunnen deze zelf 
bestellen.  Bestel ze eenvoudig online via de webshop: www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau.  
Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke schoolcode A61330 als promotiecode.  Zo steun je 
onze school in deze moeilijke coronatijden. 
 

-Spijtig genoeg kan de jaarlijkse lichtjeswandeling, georganiseerd door onze ouderraad, dit jaar 
niet doorgaan.  MAAR: wij kunnen met zijn allen, groot en klein, wel deelnemen aan een echte 
SPEURTOCHT.  Van 19/12/2020 t.e.m. 08/01/2021 kan jezelf beslissen wanneer je op speurtocht 
gaat.  Wil je hierover meer weten, ga snel naar de website van de ouderraad!   
Inschrijven verplicht en dit kan t.e.m. 11 december 2020 op www.sleutelhof.be ouderraad. 
Succes! 

 
-TROOPER 
Als je op de Trooperpagina van Sleutelhof Ouderraad klikt op een shop, weet die shop dat je via 
Trooper gekomen bent en dat je ons wil steunen.  Nu toch heel wat aankopen noodgedwongen 
online verlopen, kan je de ouderraad zo wat aan extra middelen helpen, en dat is dan weer goed 
voor onze school. 
 

-Uschi, Rosanne, Caitlin, Jessica, Kato, Yentl zijn stagiaires die enkele dagen stage komen lopen in 
K2-3A, K4-5B, L2 en L3. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nieuwe 1,5 meter samenleving, 
de onzekerheden en het ‘nieuw normaal’, is voor iedereen zwaar. 
Onze kerstwens  
gaat over warme vriendschap 
in een sfeer van 
begrip, steun en vertrouwen 
om een nieuw jaar op te bouwen! 

http://www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau
http://www.sleutelhof.be/

