Ekeren, maart - april 2019
Beste ouders, kleuters en leerlingen,

Onze maandkalender:
Vrijdag 01/03 tot en
met zondag 31/03

Jeugdboekenmaand: thema ‘vriendschap’

Dinsdag 12/03

L1 en L2 zwemmen
Start inschrijven broers en zussen (t/m 02/04)

Vrijdag 15/03

15:30 - 19:00: Opvang Spoenk in Sint-Jozef

Maandag 18/03

L2A, 3A, 4B, 5A en 6A wintersportdag
Start heraanleg weide (terug toegankelijk begin juni)

Dinsdag 19/03

Feest van Sint-Jozef: de leerlingen mogen voor één keer hun uniform thuis laten en
in ‘gewone’ kledij komen.
L1 en L3 zwemmen
L1: Wintersportdag (namiddag)
16:15: Evacuatieoefening nabewaking
20:00: Ouderraad (4de vergadering van dit schooljaar)

Donderdag 21/03

Bibbus
L2B, 3B, 4A, 5B en 6B wintersportdag
Oudercontacten kleuterschool

Maandag 25/03

Oudercontacten kleuterschool

Dinsdag 26/03

L1 t/m L6 zweminstuif
L6: 13:00 - 14:30: schoolbezoek aan Sint-Jozef Schoten: school voor wetenschap en
techniek.

Donderdag 28/03

Personeelsvergadering - geen huistaakklas
Einde reguliere aanmeldingen

Maandag 1/04

L4 De Kleine Flandrien

Dinsdag 2/04

L2 en L3 zwemmen
Lenterapport en rapport sociale vaardigheden en leren leren
Laatste dag inschrijven broers en zussen

Woensdag 3/04

Fruitdag georganiseerd door de ouderraad

Donderdag 4/04

L1 t/m L5 oudercontact

Vrijdag 5/04

09.00: L1 t/m L6: viering in de kerk. Iedereen is van harte welkom!

Maandag 8/04 tot en
met zondag 21/04

Paasvakantie!
Boostdagen op maandag 8 april, dinsdag 9 april en woensdag 10 april. Telkens van
09.00 tot 16.00u

Maandag 22/04

Paasmaandag: VRIJAF

Dinsdag 23/04

L5 en L6 zwemmen

Woensdag 24/04

Start inschrijvingen 2de periode

Donderdag 25/04

L5 en L6 Planckendael
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Vrijdag 26/04

08:45 – 09:45: 5-jarigen: Reizend poppentheater : Sloef Hesje en helm
15:10 – 17:00: SPOENK GESLOTEN

Maandag 29/04

L1 tweedaagse vriendenreis Herentals
08:30 – 12:00: Olifanten (4-jarigen) Medisch onderzoek

Dinsdag 30/04

Verkeersactiedag
L4 en L5 zwemmen

Woensdag 1/05

Dag van de Arbeid: Vrijaf

Donderdag 2/05

08:30 – 12:00: Giraffen (4-jarigen) medisch onderzoek
L6: Bezoek aan de middelbare scholen (voormiddag)
20:00 – 22:00: Ouderraad

Maandag 6/05

Bibbus

Dinsdag 7/05

L4 en L6 zwemmen
Personeelsvergadering – geen huistaakklas

Zaterdag 11/05

Schoolfeest ! Van harte welkom 

Maandag 13/05

08:30 – 12:00: Dolfijnen (4-jarigen) medisch toezicht

Dinsdag 14/05

Zwemmen oudste kleuters

Woensdag 15/05

VRIJAF: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten

Nog enkele mededelingen:
Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020:
De aanmeldingsperiode voor reguliere kinderen (kinderen zonder
broer of zus op onze school) is gestart op 1 maart en eindigt op 29
maart. Als u uw kind heeft aangemeld, krijgt u uiterlijk 29 april
bericht of u uw kind kan inschrijven in de school van uw voorkeur.
Heeft u uw kind dan niet aangemeld en wilt u het toch inschrijven in
een Antwerpse kleuter- of lagere school, dan kan dat vanaf 28 mei.
Inschrijven kan dan - indien er nog plaats is - rechtstreeks in de
school.
Instaplestijden:

Op 1 februari telde onze school meer kleuters dan vorig jaar. Daardoor kunnen we
na de krokusvakantie extra lestijden en extra uren kinderverzorging invoeren. Met
die uren hebben we een nieuwe klas, de ‘Eendjes’, voor onze 2,5- en 3-jarige
kleuters opgericht. Juf Karen, die tot aan de krokusvakantie zorgjuf was bij onze
jongste kleuters, wordt de voltijdse klasjuf van onze Eendjes. De extra uren
kinderverzorging zullen door juf Rein ingevuld worden.

Boostdagen Bodymap:
De Bodymap Boostdagen die plaatsvonden tijdens de
krokusvakantie kenden weer een groot succes. De sessies
van de paasvakantie zijn inmiddels ook volzet. Wilt u uw
kleuter inschrijven voor augustus, wees er snel bij! De
inschrijvingen zijn beperkt. Er zijn momenteel nog 17
plaatsjes vrij. Voor meer info klikt u hier.
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Bezoek technotrailer:
Op donderdag 28 februari werden onze leerlingen van het 6de leerjaar ondergedompeld in de wereld
van de techniek. Klik hier voor foto’s.
Uniform:
Dank u wel voor de zorg die u besteedt aan het uniform van uw kind.
De ouders van onze 5-jarige kleuters kijken misschien al af en toe uit naar kledij voor het 1ste leerjaar.
Om onnodige misverstanden te vermijden, lijsten we de afspraken i.v.m. het uniform hieronder even op.
Mogen we uw extra aandacht vragen voor de afspraak over de ‘effen’ kledingstukken (ook sjaal, muts
en handschoenen hebben we graag in één kleur) en de afspraak over de voeringen en ritsen van de
jassen a.u.b.? U kan de afspraken ook terugvinden in het schoolreglement.
 De kleuren van het uniform zijn wit en donkerblauw (geen andere tinten van blauw, geen
zwart).
 De kledingstukken zijn effen (d.w.z. in één enkele kleur, geen kleurschakeringen)
 Een kleine, onopvallende bedrukking is toegelaten mits het kind deze met één hand kan
bedekken en deze geen felle kleuren heeft.
 Hemd, blouse of polo : wit met een kraagje.
 Broek, rok, overgooier: donkerblauw (geen jeans, max. 10cm boven de knie)
 Sokken of kousenbroek: wit, donkerblauw of grijs.
 Trui: donkerblauw
 Jas: donkerblauw (de voering, binnenkant kap en rits mogen effen wit, donkerblauw of grijs).
 Sjaal, muts, handschoenen: effen wit, donkerblauw of grijs.
 Schoenen: sober in blauw, wit, grijs, zwart, bruin of beige zonder opvallende patronen.
De fluohesjes behoren ook tot het uniform en worden het hele jaar door gedragen bij alle
verplaatsingen. Bij twijfel omtrent het uniform neemt u best contact op met de directie of ons
secretariaat.
Het Huis van het Kind:
Op 13 maart opent een nieuw Huis van het Kind in
Ekeren aan de Moretuslei. Het wordt een infopunt voor
Ekerse gezinnen, een plek waar ouders vragen kunnen
stellen over de opvoeding van kinderen. Ze kunnen er
ook spelen met hun kind, andere ouders ontmoeten en
deelnemen aan workshops.

Een greep uit het aanbod: Spreekuur groeipakket, Komen Spelen (gratis spel-en ontmoe-tingsplaats),
Vaderronde (u wisselt ervaringen uit met andere vaders en krijgt tips om de band met uw kind te
versterken), …
Vakantieaanbod
Soms krijgen we vragen van ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen tijdens de
schoolvakanties. De stad Antwerpen bundelt een overzicht van het aanbod per vakantie op www.
antwerpen.be/vakantieaanbod.
Adventsactie de Warmste Week van Sint-Jozef:
Tijdens de adventsperiode toonden onze zesdeklassers hun warme hart voor de OLSE Merksem
Handbalclub vzw-rolstoelhandbal. Nog tijdens de actie in december bracht de voorzitter al een bezoekje
aan onze leerlingen om hen te danken voor dit initatief. Onlangs ontvingen we ook nog een fijne mail
van de organisatie: ‘langs deze weg wil OLSE Merksem Handbalclub vzw en in het bijzonder onze
rolstoelhandballers jullie van harte danken om jullie prachtige actie voor De Warmste Week van Studio
Brussel. ‘
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Wij danken

Onze ouderraad die weer een aantal activiteiten
organiseerde: ditmaal geen fruitdag maar wel een lekkere
groentendag, een wafelverkoop, hotdogs trakteren met
carnaval en….

een fantastische kinderfuif voor onze leerlingen van
het 3de t/m het 6de leerjaar.

Op onze website vindt u nog meer nieuws en foto’s van voorbije en volgende activiteiten. U heeft daar
ook de mogelijkheid om op eender welk moment een kalender af te printen met een oplijsting van
activiteiten voor de twee volgende maanden. Klik daarvoor op ‘Maandkalender-publiek’ in het blauwe
vak boven de ‘vind ik leuk’ knop.

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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Nieuws vanuit de ouderraad:

Graag nodigen we jullie uit op onze volgende vergadering, dinsdag 19 maart om 20.00u.

Onze wafelverkoop kende een enorm succes! Dankuwel aan de
verkopers, de kopers en alle helpende handen! De opbrengst zal gebruikt
worden voor het verfraaien van de speelplaats.

Ondertussen worden er al andere activiteiten voorbereid en gepland: een fruitdag op 3 april en de BBQ
van het schoolfeest
* Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 11 mei:

Schoolfeest !

Uiteraard zijn wij ook van de partij.

Groetjes,
De Ouderraad
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