Ekeren, januari-februari 2019
Beste ouders, kleuters en leerlingen,

2019
een warm HART
voor iedereen!

Onze maandkalender:
Dinsdag 8/01

L1 en L3 zwemmen

Vrijdag 11/01

15:10 - 18:00: Nieuwjaarsreceptie: 'ZIN IN KLINKEN'. Alle ouders en leerlingen zijn
van harte welkom.

Dinsdag 15/01

L2 en L3 zwemmen

Donderdag 17/01

Personeelsvergadering - geen huistaakklas

Vrijdag 18/01

Bibbus

Maandag 21/01

20:00 - 22:00: Ouderraad (3de vergadering van dit schooljaar)

Dinsdag 22/01

L1 en L2 zwemmen

Donderdag 24/01

19:00 – 20.00: 6 de leerjaar: infoavond overgang secundair onderwijs (met CLB)

Maandag 28/01

Kijkdag Ekerse basisscholen

Dinsdag 29/01

L1 en L3 zwemmen

Donderdag 31/01

Start Poëzieweek

Vrijdag 1/02

Facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL
Start aanmeldingsperiode broers en zussen voor het schooljaar 2019-202
(t/m 15/02/2019)

Dinsdag 5/02

L2 en L3 zwemmen
Laatste dag wafelverkoop!
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Woensdag 6/02

VRIJAF: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten

Donderdag 7/02 tot en
met vrijdag 15/02

Tarzanparcours

Dinsdag 12/02

Dikketruiendag
L1 en L2 zwemmen
Personeelsvergadering - geen huistaakklas

Woensdag 13/02

Fruitdag: onze ouderraad trakteert

Vrijdag 15/02

Laatste dag aanmeldingsperiode broers en zussen

Zaterdag 16/02

18:00 - 21:00: Kinderfuif voor de leerlingen vanaf het 3de leerjaar,
georganiseerd door de ouderraad

Maandag 18/02

LS: start kindcontacten (t/m 29/03)

Maandag 18/02

08:25 - 12:00: Netbaltornooi Samenspel 6de leerjaar

Dinsdag 19/02

L1 en L3 zwemmen
08:15 - 15:45: L6 Europaweek Kasteel D'Ursel

Woensdag 20/02

08.00 – 13.00: De wafels worden meegegeven.

Maandag 25/02

Start werken aan de weide (Schoutlaan)
L6: oudercontact

Dinsdag 26/02

L2 en L3 zwemmen

Donderdag 28/02

L6 Techno Trailer
Publicatie vrije plaatsen op meldjeaan.antwerpen.be

Vrijdag 1/03

Carnaval op school
- Alle kleuters en leerlingen mogen verkleed naar school komen.
- Carnavalstoet om 14.00 u.
Start jeugdboekenmaand thema 'Vriendschap'.
Start reguliere aanmeldingsperiode (t/m 29/03/2019)

Maandag 4/03 tot en
met vrijdag 8/03

Krokusvakantie
Boostdagen Bodymap op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart. Telkens van 09.00
tot 16.00u.

Nog enkele mededelingen:
1. Kijkdag:
Op maandag 28 januari organiseren alle Ekerse basisscholen
een ‘kijkdag’. Ouders die een kind wensen in te schrijven voor het
schooljaar 2019 - 2020 krijgen dan de kans om tussen 10.00 u. en
12.00 u. en tussen 14.00u. en 16.00u. de Ekerse basisscholen te
bezoeken. Ook op andere dagen bent u na afspraak steeds
welkom voor een bezoek aan onze school.
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2. Inschrijvingen:
Indien u voor het schooljaar 2019-2020 een kind op onze school wenst in te schrijven, moet u dit eerst
aanmelden. Broers of zussen van een kind dat reeds op onze school zit hebben voorrang. Deze
voorrangsperiode gaat in vanaf vrijdag 1 februari 2019 en eindigt op vrijdag 15 februari 2019.
Andere kinderen kunnen aangemeld worden vanaf vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart. Maandag
29 april 2019 worden de resultaten van de reguliere aanmeldingsperiode bekend gemaakt. Meer
inlichtingen kan u vinden op https://meldjeaan.antwerpen.be/, op onze website of op het secretariaat van
onze school.
Gaat uw kind bij ons van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar dan blijft het automatisch
ingeschreven en hoeft u niets te doen.
Opgelet: ook in een groot aantal secundaire scholen op Antwerps grondgebied leerlingen aangemeld
worden via meld je aan.
3. Sinterklaas:

Donderdag 6 december was het een reuze leuke dag op Sint-Jozef. Ook dit jaar waren de Sint en zijn
drie zwarte pieten ons niet vergeten. De hele dag bleven ze op school. Op onze website kan u mee
genieten van foto’s en een leuk filmpje van deze dag.
4. De Warmste weken van Sint- Jozef:
Tijdens de adventsperiode toonden de leerlingen en leerkrachten van Sint-Jozef
hun warm hart:
een aantal leerlingen knutselden kerstkaartjes of sterretjes.
De sterretjes hingen ze bij buurtbewoners aan de deuren,
de kaartjes staken ze in de bussen.
Andere kinderen gingen zingen op het kerstfeest van Okra
of gingen kerstliedjes zingen in WZC Christine.
Onze zesdeklassers zochten sponsors en dansten en liepen for life
ten voordele van OLSE Merksem Handbalclub vzw – rolstoelhandbal.
5. Nieuwjaarsreceptie: ‘Zin in klinken’:
Vrijdag 11 januari 2019 willen we graag met onze ouders en
buurtbewoners klinken op het nieuwe jaar! U bent welkom vanaf 15.10
u op de speelplaats van de kleuterschool. De afhaalrij die daar
normaal staat opgesteld, verhuist die dag naar de speelplaats van de
lagere school, onder de luifel aan het 2de leerjaar. De organisatie van
de nabewaking gaat gewoon door.
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6. Carnaval:
Op vrijdag 1 maart 2019 wordt het op school een
knotsgekke boel. Die dag vieren we carnaval. De kinderen
mogen dan verkleed naar school komen. Confetti en
slingers laten we thuis. Om 14.00 u. stappen alle verklede
kinderen, juffen en meesters een blokje rond. Om het
afhalen van de kleuters ordelijk en veilig te laten verlopen,
gaan ze na de optocht terug naar de klas en kunnen daar
dan afgehaald worden. Ook de leerlingen van de lagere
school gaan na de optocht nog mee naar school. Zij gaan
in hun rij staan op de speelplaats van de lagere school en
kunnen daar afgehaald worden. Leerlingen die alleen naar
huis gaan vertrekken pas om 15.10 u

7. Boostdagen Bodymap:
De boostdagen worden georganiseerd voor kleuters
geboren in 2012, 2013, 2014 en 2015 en gaan door in de
turnzaal en de refter van onze school. Wilt u uw kind
inschrijven voor de boostdagen tijdens de krokusvakantie
(maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019) wees er dan snel
bij, de plaatsen zijn beperkt. Ook kinderen die niet op
onze school zitten kunnen ingeschreven worden. Voor
meer info klikt u hier.

8. Mogelijke parkeerproblemen Prinshoeveweg:
Onlangs was er een buurtinformatiesessie van het Zorgbedrijf over het project dat zij opstarten op de
gronden van de Nobele Donk en de oude pastorij in de Prinshoeveweg. Fase 1 rond de oude pastorij in
de Prinshoeveweg is inmiddels gestart. Dat betekent dat er ter hoogte van de pastorij in de
Prinshoeveweg alle dagen een parkeerverbod zal zijn van 5 tot 19 uur (dus ongeveer ter hoogte van het
kruispunt met de Pastoor Goetschalckxstraat). De eerste maanden zullen er geregeld vrachtwagens afen aanrijden. Ook dat kan een zekere impact hebben op de parkeergelegenheid. Wellicht bestaat ook de
kans dat u even vast zit achter een vrachtwagen die aan het in- of uitrijden is.
Meer informatie vindt u op de website van het Zorgbedrijf. In de presentatie vindt u o.a. enkele slides met
gevolgen voor de mobiliteit. https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/serviceflats/serviceflats-nobele-donk
9. Dikketruiendag:
Op 12 februari denken we extra aan het milieu. We zetten de verwarming wat lager en kleden ons
een beetje warmer aan.
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10. Graag uw extra aandacht a.u.b.:
Tijdig naar school komen:
’s Morgens gaat de bel om 08.25u. We verwachten dat ook onze kleuters
tijdig op school zijn. Laat je je kleuter ’s morgens wat langer slapen, breng
hem dan pas om 13.30u naar school. Zo wordt de klaswerking niet
verstoord.
Naamtekenen:
Bijna dagelijks vinden we achtergelaten mutsen, sjaals en handschoenen.
Graag deze spullen naamtekenen a.u.b.
Afhalen van kleuters:
In de kleuterhal staan een aantal fietsjes en ander speelgoed. Aan het einde
van de schooldag wordt dit netjes aan de kant gezet. Bedankt om ervoor te
zorgen dat uw kleuter dit bij het afhalen netjes laat staan.
11. Instaplestijden - start Eendjesklas - einde slaapklas:
Op 1 februari zal onze school meer kleuters tellen dan vorig jaar. Daardoor kunnen
we na de krokusvakantie extra lestijden invoeren. Met die uren zullen we een
bijkomende klas voor onze 2,5- en 3-jarige kleuters oprichten: de ‘Eendjes’ met Juf
Karen als klasjuf. Het huidige lokaal van de slaapklas wordt daarvoor omgevormd
tot ‘gewone’ klas. Om deze goed te kunnen inrichten, stopt de slaapklas op vrijdag
15 februari.

12. Wij bedanken…
de voorleesouders en -grootouders die tijdens de voorleesweek hebben voorgelezen en de ouderraad voor de
organisatie,
Sinterklaas en zijn zwarte pieten om zoveel tijd vrij te maken
voor onze leerlingen,
onze kleuters, leerlingen en leerkrachten die hun warme hart
toonden tijdens de advent,
de buurtbewoners voor hun fijne reacties op onze
adventsacties.

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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