Ekeren, 19 juni 2020

Beste ouders, kleuters, leerlingen en sympathisanten,
In deze laatste maandbrief van het wel zeer uitzonderlijke schooljaar, geven we graag nog extra
informatie om de grote vakantie goed voorbereid te kunnen starten.
Woensdag 24 juni 2020
sluiten onze oudste kleuters hun kleuterperiode “officieel“ af met een
dansje en een liedje. Dit plechtige moment zullen we filmen zodat de
ouders dit nadien ook thuis, samen met hun kind, kunnen bekijken.
Maandag 29 juni 2020
zullen de leerlingen van het 6de leerjaar - als alternatief voor de
afscheidsviering - de hele dag in de weer zijn voor een heus ‘escape the
school’ spel. Aan het einde van het spel worden de diploma’s plechtig
uitgereikt en gehandtekend. Dit bijzondere moment zal, net zoals
het afscheidsmoment van de kleuters, gefilmd worden.

Dinsdag 30 juni
is de laatste schooldag. In de voormiddag zijn alle kinderen aanwezig in hun klas om samen met hun
leerkracht het schooljaar mooi en zinvol af te ronden. Om 11.30u. eindigt het schooljaar voor de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Om 11.45u. eindigt het schooljaar voor de leerlingen van het
3de en 4de leerjaar. Om 12.00u. eindigt het schooljaar voor de kleuters en de leerlingen van het 1ste en
2de leerjaar.

Onze zomerkalender:
Let wel, alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Indien er aan het begin van het schooljaar
nog maatregelen gelden of nieuwe maatregelen bijkomen, is het mogelijk dat een aantal activiteiten
afgelast zullen worden.

maandag 22/06

Bibbus (inleveren boeken). Van verloren boeken zal de aankoopwaarde
aangerekend worden.

dinsdag 23/06

L1A en 1B: medische onderzoek op school (inentingen)

woensdag 24/06

Uitzwaaimoment oudste kleuters

Alternatief feest voor de zesdeklassers: ‘Escape the school’
met als eindpunt de uitreiking van de getuigschriften.
maandag 29/06
Zomerrapport voor de lagere school.
Indien u vragen heeft over het rapport kan u voor een laatste oudercontact
via e-mail contact opnemen met de klas-en/of zorgleerkracht van uw kind.
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De ouderraad trakteert onze
kleuters, leerlingen en leerkrachten
op een ijsje.

dinsdag 30/06

Deze laatste schooldag eindigt voor:
L5 en L6: om 11.30u
L3 en L4: om 11.45u.
L1, L2 en de kleuters: om 12.00u.
12.00u.: begin van de grote vakantie.
Let op: er is geen nabewaking! Indien u vooraf contact opneemt met
Spoenk kunnen kinderen opgevangen worden tot 15.30u.

Gedurende lange tijd bleven we in ons eigen kot
en deelden daarbij hetzelfde lot.
Nu is het weer tijd om er op uit te gaan,
zodat we op 1 september weer samen aan de schoolpoort kunnen staan!
Namens het ganse schoolteam wensen we u een deugddoende vakantie!
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woensdag 01/07 tot
en met maandag
06/07

Secretariaat is open: van 09:00 tot 12:00
van 13:30 tot 16:00
op woensdag tot 13:00

maandag 03/08 tot
en met vrijdag 07/08

09:00 – 16.00: Boostdagen Bodymap

donderdag 20/08

De nieuwe klaslijsten worden online gezet en opgehangen aan het raam
van het directiebureel

donderdag 20/08 tot
en met 31/08

Secretariaat is open: van 09:00 tot 12:00
van 13:30 tot 16:00
op woensdag tot 13:00
Onthaalavond: Alle kinderen en hun ouders zijn welkom

donderdag 27/08
18:00 - 19:00: kennismaking met de nieuwe klas en de nieuwe juf of
meester
19.00 - 20.00: de ouderraad biedt een drankje aan

dinsdag 01/09

Start van het nieuwe schooljaar!
Na het belsignaal van 08.25 u. gaan de leerlingen van het 1e leerjaar door
een erehaag, gevormd door alle andere leerlingen van de lagere school,
naar de klas. De ouders van de leerlingen van het 1e leerjaar zijn welkom
om dit fantastisch moment bij te wonen.

donderdag 03/09

18:30 - 19:30: infoavond 2de en 3 de leerjaar
20:00 - 21:00: infoavond 4de, 5de en 6de leerjaar

maandag 07/09

20:00 - 21:00: infoavond kleuterschool

dinsdag 08/09

L4: zwemmen
19.00 – 20.00: infoavond 1ste leerjaar

maandag 07/09 tot
en met vrijdag 11/09

L5 en L6: sportklassen Genk

maandag 14/09

20:00 - 22:00: Vergadering ouderraad (1ste vergadering)

dinsdag 15/09

L5 en L6: zwemmen
16:00: personeelsvergadering- geen huistaakklas

dinsdag 22/09

L4 en L5: zwemmen

vrijdag 25/09

Startviering in de kerk: iedereen is van harte welkom!

maandag 28/09

Facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL

donderdag 01/10

De fotograaf komt klasfoto’s maken
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Nog enkele mededelingen:
1. Zeker niet vergeten: kennismaking met de nieuwe leerkracht en de nieuwe klas:

Onthaalavond op donderdag 27 augustus:
Tussen 18.00 en 19.00u kennismaking met de nieuwe klas.
Tussen 19.00 en 20.00u biedt de ouderraad een drankje aan.
Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom.

U krijgt dan ook de mogelijkheid om turnkledij aan te kopen.
Nieuwe leerlingen krijgen een fluohesje. Voor leerlingen en kleuters die hun fluohesje hebben
verloren, is er dan de mogelijkheid om een nieuw aan te kopen.
2. Schoolreglement, schoolbenodigdheden en andere info:
Elk jaar worden er wijzigingen aangebracht aan het schoolreglement. Die wijzigingen en het nieuwe
reglement kan u reeds terugvinden op onze website onder ‘onze school’. Indien u dit wenst, kunt u
van de schoolbrochure een papieren versie ontvangen op ons secretariaat. De lijst met schoolbenodigdheden, info betreffende de schooluren, vakantiedagen en andere belangrijke info staan ook
op de website.
Via de klasleerkracht krijgt uw kind een afgedrukte versie van de benodigdhedenlijst mee naar huis.
Gelieve bij de aankoop van het uniform rekening te houden met de in het reglement voorgeschreven afspraken a.u.b. Die afspraken vindt u ook als bijlage bij deze mail.
3. Openingstijden en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
De school zal tijdens de vakantie geopend zijn van 1 juli tot en met 6 juli
en terug vanaf 20 augustus. Dit telkens van 09.00 tot 12.00u en van
13.30 tot 16.00u.
Tijdens deze openingstijden of na telefonische afspraak kan er
ingeschreven worden.

4. Kwartiermakers: zomerlezen
Ook dit schooljaar deed onze school weer mee aan het leesproject:
Kwartiermakers. Alle leerlingen kregen elke schooldag een kwartier de
tijd om vrij te lezen. Het belang van lezen stopt echter niet in de
vakantie. Stimuleer uw kind om ook thuis en in de vakantie elke dag te
lezen a.u.b. Maak er deze zomer een ritueel van, want niets is zo
gezellig als samen lezen.
Hier vindt u extra achtergrondinformatie over het Kwartierlezen.

5. Boostdagen augustus:
De boostdagen van augustus zijn reeds volzet. Na die periode kan u uw kind online inschrijven voor de boostdagen
van november. Voor meer info klikt u hier.
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6. Website:
Kijk ook in de vakantie af een toe eens naar onze website: je vindt er o.a. informatie over de
benodigdheden voor het volgende schooljaar, over de onthaalavond van augustus,…
www.sint-jozefekeren.be
7. Badges:
De badges die de leerlingen het voorbij schooljaar ontvingen als teken dat zij
de school alleen (blauwe badge) of met een oudere broer en/of zus (oranje
badge) mochten verlaten, worden niet opgehaald. Uw kind kan die in
september terug gebruiken. Bij verlies of beschadiging wordt 0,50€
aangerekend.

8. Zwemmen volgend schooljaar: HULP GEZOCHT!!
De zwembeurten voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar starten vanaf dinsdag 8 september. Vanaf dan tot aan de herfstvakantie hebben we nood aan vrijwillige (groot)ouders die de fietstochten (8 in totaal) op dinsdagvoormiddag van en naar het zwembad (3km) mee kunnen begeleiden. Indien u één of meerdere tochten mee kan begeleiden (de data vindt u op de jaarkalender in bijlage) , stuur dan een mailtje naar juf.kathleen@sint-jozefekeren.be
9. Activiteiten tijdens de vakantie:
Bent u nog op zoek naar zinvolle bezigheden voor uw kinderen tijdens de lange zomervakantie?
Klik dan alvast op volgende link voor meer info:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen/aanbod

10. Uitschrijven/inschrijven nieuwsbrief ouders leerlingen 6de leerjaar:
De mailadressen van leerlingen die de school verlaten worden automatisch verwijderd uit ons
bestand. Wil je toch nog graag op de hoogte blijven van de activiteiten op Sint-Jozef dan kan dat.
Onderaan de homepagina van onze website kan je je gegevens terug invoeren.

Dank u wel:
Aan onze ouderraad voor alle activiteiten die ze dit schooljaar hebben georganiseerd.
Aan alle andere vrijwilligers die zich dit schooljaar mee hebben ingezet op allerlei vlakken om onze
school en onze kinderen te ondersteunen: fietshelpers, leeshelpers, zwemhelpers, begeleiders bij
allerlei uitstappen en speciale activiteiten, gemachtigde opzichters,…

Tot slot willen we u allen zeer hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen in onze school. We
wensen u alvast een gezonde en deugddoende vakantie met tijd en ruimte voor al wie u lief is.
Van harte,
Het schoolteam
Jaarkalender in bijlage.
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Nieuws van de ouderraad:

Ook de ouderraad lag tijdens de voorbije periode stil. Jammer genoeg moesten ook wij enkele activiteiten schrappen van onze planning.
Geen fruitdagen, geen kinderfuif, geen BBQ tijdens het schoolfeest en ook geen vergaderingen meer.

Maar dit wil zeker niet zeggen dat wij
minder enthousiast zijn om er volgend
schooljaar opnieuw in te vliegen.
Wij staan te popelen om opnieuw
activiteiten te kunnen plannen.
En dit alles steeds in het belang van alle
kinderen van de kleuter- en lagere
school.

Wel leuk nieuws… onze avond “Veilig online”, in samenwerking met de Gezinsbond, kon nog net doorgaan op
dinsdag 10 maart.

Het werd een boeiende
vormingsavond waarin de ouders uitleg kregen over het
gebruik van verschillende multimedia. We werden als ouders geconfronteerd met de gevaren voor onze
kinderen. Maar er werden door de spreker ook heel wat tips aangereikt om het voor onze kinderen veiliger te
maken.
Het werd een interactieve avond waarop onze vragen beantwoord werden.
Voor vele ouders smaakte deze avond naar meer… de vraag werd al gesteld: “Kan de ouderraad deze initiatieven meer organiseren?” We nemen dit dus zeker mee in de planning.
Kom je volgend schooljaar graag kennis maken met de ouderraad?
Iedereen is steeds van harte welkom. Een uitnodiging voor onze 1ste vergadering volgt later nog.

Wie zijn we?

Ouders waarvan de kinderen in de kleuter- en/of lagere school zitten.
Ouders die zich mee willen inzetten voor de school.
Ouders die via leuke activiteiten ouders met elkaar in contact brengen.
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Wat doen we?
We denken tijdens de ouderraad na over leuke activiteiten voor de ouders en kinderen.
We plannen verschillende activiteiten en werken deze activiteiten uit in kleinere
werkgroepen.
We helpen de school bij het uitwerken van grotere activiteiten,
zoals bv.: het schoolfeest.

Je beslist zelf voor welke activiteit(en) je je mee wenst in te zetten.

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar Marieke Dierickx, via
ouderraad@sint-jozefekeren.be
Vergeet alvast niet om onze facebookpagina “Ouderraad Sint-Jozef Ekeren” te liken

Groetjes en een fijne zomervakantie!!!
De Ouderraad
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