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Do 01  -15.30 uur: Sleutelklas 
   
Vr 02  -Tuinproject met juf Christel en juf Marva voor het 1ste leerjaar. 
   
Ma 05  -Het tweede kaarsje van de advent wordt aangestoken 

-In de namiddag gaan we met heel de school naar het circus in De Schorre.  Het 
 slaapklasje voor onze kleuters zal vandaag gesloten blijven….. Alle kinderen blijven 

 op school eten vandaag! 
  -15.30 uur: Sleutelklas 
 
Di 06  -Groot feest in het Sleutelhof … want de Sint is jarig! 
   
Wo 07  -Pedagogische studiedag.  De juffen en de meesters komen naar school en de 

                       kinderen blijven thuis. 
 
Do 08  -Het 5de leerjaar gaat naar Charlie en de chocoladefabriek kijken in Antwerpen. 
  -Vorming voor de middagtoezichters. 
  -15.30 uur: Sleutelklas.  
 
Vr 09  -Vergadering College van directeurs. 

  -Tuinproject met juf Christel en juf Marva voor het 2de leerjaar. 
 

Ma 12  -Het derde kaarsje wordt aangestoken. 
  -15.30 uur: Sleutelklas.  
 
Di 13  -Het 1ste leerjaar gaat naar het trampolinepark te Mechelen 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

 
Wo 14  -Vierde raket les voor de kleuters van K4-5A en K4-5B. 
 
Do 15  -De lagere school gaat naar de bib. 
  -Het 2de leerjaar gaat naar het trampolinepark te Mechelen. 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

 

Hallo allemaal! Ik ben Bum. 
De kinderen van het Sleutelhof kennen mij ondertussen al, maar ik stel me graag  

nog even voor aan alle ouders. 
Ik ben de mascotte van het Sleutelhof. Jullie hebben me vast al wel eens zien 

verschijnen bij de bloemetjes voor de MUVO-evaluaties of in het rapport bij de sociale 
vaardigheden. Vanaf dit jaar kom ik ook zelf wat vaker langs op school.  

 
De leerlingen leerden mij al veel en ik probeer hen ook wat bij te leren. Op dit moment 

ben ik bijvoorbeeld mijn GELUKSSLEUTELS kwijt . Gelukkig krijg ik hulp van de 
leerlingen om deze terug te vinden. Hierdoor weet ik al een klein beetje beter wat geluk 

is en hoe ik gelukkig kan zijn. 
 

Ik ben er zeker van dat we nog heel veel interessante en leerrijke momenten  
zullen beleven samen.  

 
Tot snel! 

 

mailto:vr.basisschoolrumst@skynet.be


 

Vr 16  -Het 3de leerjaar gaat naar het trampolinepark. 
 
Za 17  -Lichtjeswandeling georganiseerd door de ouderraad.  Nog niet ingeschreven? Ga 
                       snel naar de website van de ouderraad: sleutelhof.be/de-ouderraad/   
 
Ma 19  -In de namiddag gaan de kleuters naar de bib. 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 
Di 20  -In de voormiddag gaat het 5de leerjaar trampoline springen en het 6de leerjaar gaat 
                       in de namiddag trampoline springen. 
 
Wo 21  -Raket les 5 voor K4-5A en K-4B. 
  -Het 4de leerjaar gaat naar het trampolinepark.  

 
Do 22  -12.15 uur: Leerlingenraad 
 
Vr 23  -Kerstviering om 09.00 uur in de kerk. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.  
  -De schooldag duurt tot 15u25. 

 
   

Kerstvakantie van maandag 26 december t.e.m. zondag 8 januari 2023. 
 
 

WEETJES 
 
Alvast te noteren: Het grootouderfeest van de kleuters gaat door op woensdag 22 maart 2023, 
voormiddag! 
 
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Een kleine, scheve boom wordt voor het 
eerst kerstboom. Hij komt terecht op een 
school en merkt dat kinderen, net als 
bomen, allemaal verschillend zijn. Zo is er 
een meisje dat geen eten meekrijgt in haar 
rugzak. En er is een jongen die thuis geen 

kerst viert en dus geen boom mag.  
De kerstboom doet in zijn korte rol als 
kerstboom zijn best om de mensen zo 
gelukkig mogelijk te maken. 
 

 

Onze warmste gedachten en onze beste wensen voor een 
voorspoedige kerst en een gelukkig nieuwjaar! 
 
 
 

 
 
 
 
 


