
Vrije Basisschool Sleutelhof 
Kerkstraat 9 

2840 RUMST 

 03/888.01.69                 

 gvbs@sleutelhof.be       www.sleutelhof.be 

 

 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 
 
     
Za 01  -Jaarmarkt Rumst 
 

Ma 03  -FACULTATIEVE VRIJE DAG, geen school 
   
Di 04  -Medisch onderzoek voor het 6de leerjaar te Terhagen. (Iedereen komt met de 

 fiets!) 
-De stagiaires (KdG en TM) voor dit schooljaar maken kennis met onze school. 
-Directieoverleg te Rumst. 

 
Wo 05  -Saved by the bell! Zo kan iedereen horen dat ieder kind recht heeft op 
                        kwaliteitsvol onderwijs. 
  -Dag van de leerkracht. 
  -De kleutertjes van K2 gaan op uitstap, zie brief. 
  -Medisch onderzoek voor het 4de leerjaar op school. 
  -Stagiaire in K4-5B en in het 1ste leerjaar. 

 
Do 06  -Tot 13/10: afname RAKET-lessen in de kleuterschool. 

-15.30 uur: Sleutelklas. 
 
Vr 07  -Tuinproject met juf Marva voor het 2de leerjaar. 

 
Ma 10  -Week van het bos. 

  -15.30 uur: Sleutelklas 
 
Di 11  -Vandaag en morgen: stagiaires in K4-5B en in het 1ste leerjaar. 
  -Juf Karolien gaat op nascholing. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 
 

Wo 12 -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
   
Do 13  -De lagere school gaat naar de bib. 
 -Vergadering College van directeurs De Negensprong te Hoboken. 
 -15.30 uur: Sleutelklas 
 
Vr 14  -Tuinproject met juf Marva voor het 5de leerjaar. 

                    
Ma 17  -15.30 uur: Sleutelklas. 

  -20.30 uur: Vergadering ouderraad. 
 
Wo 19  -RAKET-les 1: Kleuterschool. 
 
Do 20  -De schoolfotograaf komt naar onze school! 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 
 
Vr 21  -Dag van de jeugdbeweging.  Kom jij ook in uniform naar school?  
  -Tuinproject met juf Marva voor het 6de leerjaar. 
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Ma 24  -Deze week gaan de oudercontacten door, brief volgt. 

  -In de namiddag gaan de oudste kleuters naar de bib. 
  -Kabouterwandeling in het Tivolipark voor K3 en K3-4, brief volgt. 
  -Stagiaires in K4-5B en het 1ste leerjaar. 
  -15.30 uur: Sleutelklas 
 
Di 25  -15.30-19.30 uur: Boekenbeurs Pardoes in onze school.  Lees de 
                        weetjes! 

  -Stagiaire in K3-4. 
 
Wo 26  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 

-RAKET-les 2 voor de kleuterschool 
-Het 5de en het 6de leerjaar bezoeken ISVAG.  

 

Do 27  -Vandaag en morgen stagiaires in K4-5B en het 1ste leerjaar. 
  -12.15 uur: Leerlingenraad. 
  -15.30 uur: Sleutelklas 
 
Vr 28  -Tuinproject met juf Marva voor het 4de leerjaar. 

 
Zo 30  -Einde zomertijd 

    
 
31/10 – 06/11: HERFSTVAKANTIE 
 

 
 
WEETJES: 
 
 

-FLUO-HESJE EN HELM 
De donkere dagen komen eraan! Vanaf dinsdag 4 oktober t.e.m. de Krokusvakantie verwachten 
wij dat ALLE leerlingen een fluo hesje dragen.  De nieuwe leerlingen krijgen een fluo hesje.  Als je 

je fluo hesje niet meer vindt, kan je een nieuw hesje aankopen op het secretariaat (wordt 

verrekend via de schoolrekening).    
Voor de fietsers: vanaf nu verwachten we dat je ook een helm draagt. Je zal zien dat deze 
campagne meer kan opleveren dan alleen maar veiligheid. 

 

-OP TIJD NAAR SCHOOL 
Mogen we nogmaals uitdrukkelijk vragen om op tijd op school te zijn! 
Bezoekers, ouders die kinderen brengen/halen tijdens de dag omwille van doktersbezoek, 
therapie… kunnen aanbellen aan de hoofdingang in de Kerkstraat. 
 

-BOEKENBEURS PARDOES OP ONZE SCHOOL 
De feestdagen komen weer stilletjes aan in zicht…. Ideetjes nodig om cadeautjes te kopen? 
Welkom op onze boekenbeurs op dinsdag 25 oktober van 15.30 uur tot 19.30 uur! Uitnodiging 
volgt. 
 

-VERLOREN VOORWERPEN 
Iedere vrijdag kan je een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen.  De rekjes met de verloren 

voorwerpen staan opgesteld in het ‘sloepje’. 
 

-WARME KLEDIJ 
Ook in onze school wordt de verwarming een graadje lager gezet.  Neem zeker een warme trui 
mee naar school! 
 
 

 
 


