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NIEUWSBRIEF MAART 2021 
 
Ma 01  -Bij goed weer gaan het 1ste en het 2de leerjaar picknicken.  

-Jeugdboekenmaand met als thema ‘Feest’ met een grote digitale startshow. Het 
 3de en het 4de leerjaar spelen ook het jeugdboekenmaandspel. 

  -Steunen jullie ook kwartiermakers? Lees de weetjes! 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar  

  -Digitale oudercontacten.  
 
Di 02  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

    

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

 
Wo 03 -Vreemde voorwerpenbeurs voor de lagere school, georganiseerd door het 5de 

leerjaar. 
 
Do 04  -Medisch onderzoek op school voor K2-3B. 
   

Vr 05  -Medisch onderzoek op school voor K2-3A. 
  -16.00-18.00 uur: DIGITALE OPENDEURDAG! Lees de weetjes   
 
Ma 08  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar.  
   

 

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

 

Vr 12  -Nationale Pyjamadag van Bednet, lees de weetjes! 
  

Ma 15  -FACULTATIEVE VRIJE DAG 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 16  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 
  -Start stickerverkoop Rode Kruis! 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 5de en het 6de leerjaar. 
 

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

   
Ma 22  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de en het 4de leerjaar. 

 

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

 
Do 25  -Het Rode Kruis komt de omslagen van de stickerverkoop ophalen. 

 
Ma 29  -Tuinproject voor het 1ste en het 2de leerjaar. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering   
 

 

 
 

 
Z.O.Z 

 
 

mailto:vr.basisschoolrumst@skynet.be


WEETJES 

 
- 5 maart tussen 16.00 uur en 18.00 uur: DIGITALE OPENDEURDAG.   

Je kan naar de site (opendeurdag.sleutelhof.be) gaan en een kijkje nemen in alle klassen.  
Vertel je dit verder aan buren, familie, vrienden, …. 
 

- Kwartiermakers: Op onze school leest elk kind in elke klas elke dag een kwartier.  Het 
leukste kwartier van de dag! Daarvoor hebben we NIEUWE BOEKEN nodig.  Wil jij ons 
helpen? Sponsor ons leesproject: steun onze crowdfunding op www.kwartiermakers.be, 

alvast bedankt! (vanaf 1 maart online) 
 

- Vrijdag 12 maart is de Nationale Pyjamadag van Bednet.  Onze school doet mee.  Bednet 
zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, van 
thuis uit en samen met hun eigen klas, toch de lessen kunnen volgen.  Door mee te doen, 
tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer 
bekend.  Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 12 maart. 

 
- Inschrijven buitenschoolse kinderopvang: paas- en zomervakantie. 

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op maandag 22 februari 2021.  Inschrijven 
kan vanaf 18.00 uur via het online inschrijfprogramma www.i-school.be/rumst.  Bekijk de 
handleiding op www.rumst.be/i-school.  
De inschrijvingen voor de zomervakantie starten vanaf maandag 15 maart 2021.  Voor 
verdere vragen: kinderopvang@rumst.be of via 03/888.00.32. 

 
- Fase 1 van de werken is afgerond.  De directie, het secretariaat en de leraarskamer kan 

je vinden vooraan aan de Kerkstraat. 
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