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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022  
 
Di 01  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

-Het 2de en het 4de leerjaar gaan zwemmen (Kontich). 

  -Juf Amber en juf Camille gaan op nascholing (digitaal). 

  -Overleg directies gemeente Rumst (digitaal). 

 

Wo 02  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen (Mechelen). 

  -Juf Jolien en juf Shana gaan op nascholing. 

 

Do 03  -15.30 uur: Sleutelklas 

-Juf Jolien gaat op nascholing. 

 

Vr 04  -08.20 uur: Toonmoment poëzie op de speelplaats. 

 

Za 05  -Digitale quiz voor niet-quizzers (lees de weetjes). 

 

Ma 07  -VRIJAF: FACULTATIEVE VERLOFDAG   

 

Do 10  -Medisch onderzoek op school voor het 1ste leerjaar. 

-Het 6de leerjaar: online catalogus BIB. 

-In de namiddag gaat de 1ste groep van het 6de leerjaar naar Studio Globo. 

-Het 4de en het 5de leerjaar gaan naar het theater (het Paleis Antwerpen). 

 

Vr 11  -De tweede groep van het 6de leerjaar gaat naar studio Globo. 

 

Ma 14  -Tuinproject voor het 5de leerjaar met meester Tim. 

  -15.30 uur: Sleutelklas 

 

Di 15  -Het 6de leerjaar gaat zwemmen (Kontich). 

  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

 

Wo 16  -Juf Jolien en juf Shana op nascholing. 

  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 

 

Do 17  -Dikketruiendag!  De verwarming gaat een graadje lager. 

  -Europadirect voor het 5de en het 6de leerjaar: Kasteel d’Ursel. 

  -De lagere school gaat naar de bib. 

  -15.30 uur: Sleutelklas 

 

Vr 18  -Opendeur (16.00 uur–18.00 uur)  voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 

                     2022-2023. Enkel op afspraak!   

 

Ma 21  -Deze week oudercontacten voor L1, L2, L5 en L6. (Brief volgt.)  

 De oudercontacten voorL3 en L4 gaan door na de krokusvakantie. 

-Bib voor de 4-5- jarigen. 

  -Navorming voor juf Karolien. 

  -Tuinproject met meester Tim voor het 6de leerjaar. 

  -15.30 uur: Sleutelklas 
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  -19.30-20.30 uur: Schoolraad 

  -20.30 uur: Ouderraad 

 

Di 22  -Juf Jolien gaat op nascholing. 

 

Do 24  -Het 3de en het 4de leerjaar gaan naar Technopolis. 

 

Ma 28/02/2021 – 06/03/2021: KROKUSVAKANTIE  

                       

WEETJES 
 

-Heb jij onze facebookpagina al ontdekt? Klik op ‘vind ik leuk’ graag, dankjewel!   

 

-De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van  

Onderwijs besliste over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. 

Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. 

Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie. 

 

-Wie gaat de uitdaging aan? Ook dit jaar organiseert de ouderraad de traditionele quiz 

voor niet-quizzers, en dus te volgen vanuit jullie zetel! 

De quiz gaat door op zaterdagavond 5 februari vanaf 20u. Het wordt terug een 

rasechte Sleutelhof quiz zoals jullie van ons gewoon zijn! Heb je al zin gekregen? Schrijf 

je dan snel in via volgende link:  

https://2020.sleutelhof.be/category/ouderraad/evenementen/ 

 

-Invoering Zone 30 Rumst-centrum. Je zal binnenkort de zone30-borden in Rumst zien 

verschijnen, pas je snelheid aan! 
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