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NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 
 

 
Voor iedereen een fijne vakantie. Geniet van het warme samenzijn met 

familie en vrienden! 
We verwelkomen jullie terug (uitgerust en enthousiast) op maandag 9 

januari! 

 

Ma 09  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

-15.30 uur: Sleutelklas. 

Di 10  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

                   

Wo 11  -Raket les voor de kleuters van K4-5A en K4-5B. 

 

Do 12  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Vr 13  -Tuinproject met juf Christel en juf Marva voor het 5de leerjaar. 

 

Ma 16  -15.30 uur: Sleutelklas. 

  -20.30 uur: Ouderraad. 

 

Di 17  -Het 6de leerjaar bezoekt het BimSem te Mechelen. 

   

Wo 18  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 

 

Do 19  -Bib voor de lagere school. 

  -Vergadering College van directeurs. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Vr 20  -Grote fluoloop in onze school (brief volgt). 

 

Ma 23  -De kleuters gaan naar de bib. 

  -In de voormiddag gaat het 3de leerjaar naar het Provinciaal Instituut voor 

                      Milieu Educatie te Lier, het 4de leerjaar gaat in de namiddag. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

 

 

 

 



Di 24  -Medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar. 

  -Vaccinatie voor het 5de leerjaar. 

  -Directievergadering te Rumst. 

   

Wo 25  -Pedagogische studiedag.  De kinderen blijven thuis en de juffen en 

                     meesters komen naar school.     

 

Do 26  -Vanaf vandaag tot 1/2:Week van de poëzie. 

  -Het 5de en het 6de leerjaar gaat naar het Plantin Moretus museum te  

                     Antwerpen. 

  -12.05 uur: Leerlingenraad. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Vr 27  -Winterrapport. 

  -Tuinproject met juf Christel en juf Marva voor het 6de leerjaar. 

 

Za 28  -Quiz voor de niet-quizzers, lees de weetjes. 

 

Ma 30  -Het 6de leerjaar krijgt infoles van het CLB: overgang secundair onderwijs. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

   

 

 
WEETJES 

 

-Wij vragen u om de hoofdharen van uw kind te blijven controleren en indien nodig uw 

kind te behandelen met de aangepaste producten.  Als je luizen en/of neten ontdekt, 

verwittig de school onmiddellijk a.u.b.  

 

-We verzamelen nog steeds lege batterijen in.  Leerlingen kunnen deze droppen in de 

daarvoor voorziene bak aan de klas van juf Femke. 
  

-INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024: kleuters geboren in 2021! 

Ook volgend schooljaar werken de kleuterscholen en lagere scholen in Rumst 

met éénzelfde aanmeldsysteem. 

Je kan aanmelden tussen 28 februari en 21 maart 2024 via 

www.naarschoolinrumst.be.  Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met 

broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden aan in dezelfde 

periode als de andere kinderen.  De voorrangsregels blijven dezelfde.  

KLEUTERS DIE NU REEDS OP ONZE SCHOOL INGESCHREVEN ZIJN EN NAAR HET 

EERSTE LEERJAAR GAAN, DIENEN ZICH NIET OPNIEUW IN TE SCHRIJVEN! 

 

-Op 10 februari tussen 16.00 uur en 18.00 uur gaat onze opendeurdag door.  Hier 

verwelkomen we de ouders met een kind geboren in het jaar 2021 of ouders met 

kinderen die op 1 september 2023 willen starten. 

 

-Zaterdag 28 januari: “Quiz voor niet-quizzers”, georganiseerd door onze ouderraad.  Zie 

uitnodiging. 

http://www.naarschoolinrumst.be/

