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di. 23/1

januari 2017
Zwemmen L5
Start proefwerken L6
Oudercontact (L1 – L4)
Zwemmen L1/L3 (+L6 namiddag)
Start proefwerken L5
Oudercontact oudste kleuters

wo. 24/1

Kriebelteam

do. 25/1

Fotograaf: individuele foto’s (behalve JK)
Oudercontact oudste kleuters
Vergadering oudercomité
Zwemmen L1/L3

do. 18/1

ma. 22/1

ma.29/1
di. 30/1
wo. 31/1

do. 1/2
vr. 2/2

di. 6/2

Zwemmarathon L5/L6
Medisch Onderzoek ‘bijen’
Oudercontact L5/L6

wo. 7/2

CARNAVAL

do. 8/2

Oudercontact L5/L6

Zwemmen L1/L3

wo. 28/2

Pedagogische studiedag (vrijaf leerlingen)

Bibliobus

wo. 7/3

Pedagogische studiedag (vrijaf leerlingen)

ma. 12/3

Zwemmen L1/L3

do. 15/3

Zwemmen L5
Vergadering oudercomité

De elektriciteit en verlichting in het grote gebouw
moet dringend onder handen genomen worden.
Onze school heeft daarvoor een dossier lopen dat
denkelijk dit schooljaar (of jaar) zal aangevat
worden. In het grote gebouw wordt de bekabeling
vervangen, worden de plafonds verlaagd met
geluidsdempende panelen en daarin komt de
nieuwe led-verlichting.
Ook onze speelplaats is aan een facelift toe. Vorig
schooljaar werkten we met de kinderen rond hun
gedroomde speelplaats en de opbrengst van vorig

maart
do. 1/3

di. 6/3

2018 wordt voor onze school weer een jaar met
enkele veranderingen qua infrastructuur.

Zaterdag 10 februari t/m zondag 18 februari:
KROKUSVAKANTIE
ma. 19/2
Zwemmen L1/L3 (+ L6 namiddag)
Medisch Onderzoek ‘bijen’
L3/L6 naar film CC De Kern
wo. 21/2
Kriebelteam
Kinderdistrictsraad
Fruitdag oudercomité
vr. 23/2
L4 bezoekt het Rubenshuis
ma. 26/2

Zwemmen L1/L3 (+L6 namiddag)

De nieuwjaarswensen zijn weeral uitgewisseld! En
dus nu ook de mijne. En zoals een goede Vlaamse
traditie het vereist, zijn de vele voornemens weer
uitgesproken. Music for Life is net achter de rug en
daar zijn de sensibiliseringscampagnes weeral: de
“maand zonder klagen”, de Tournée Minérale,…
Allemaal initiatieven waarvan we zeker het nut
inzien, maar die niet zo makkelijk zijn vol te
houden. Ik ga me er deze keer zeker aan houden
om een artikel zonder klagen te schrijven.

K I N D E R D I S C O (oudercomité)

ma. 5/2

ma. 5/3

Aan iedereen die ook maar iets te maken heeft
met onze school wil ik het allerbeste wensen voor
2018: geluk, gezondheid, superfijne leerkrachten
en een toffe klasgroep.

Zwemmen L5
Rapport 3 (L5/L6)
L5 Technopolis
L6 vm Bezoek aan Don Bosco (Sec. Ond.)
Ingroeiviering 1e Communie (RK-kerk)

Rapport 3 (L1-L4)

Welkomstwoordje van de directeur

Kijknamiddag
kandidaat-inschrijvers (2018-19)
Kijkvoormiddag
kandidaat-inschrijvers (2018-19)
februari

zat. 3/2

vr. 2/3

Zwemmen L5
L5/L6 theater
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schoolfeest zou volledig naar de speelplaats gaan.
Hoever staan we nu hiermee? Vanuit alle ideeën
van kinderen en collega’s hebben we een
droombeeld van wat er op deze speelplaats moet
komen. Daarvoor hebben we nu contact genomen
met een ontwerper van speelterreinen. Eén van
deze weken komen we samen voor een eerste
denkoefening die hij dan in een ruw ontwerp gaat
gieten. Wij zijn benieuwd en we willen er met
allemaal voor gaan.

Groene zaal om in een heuse fuifzaal. De
geweldige DJ “handjes in de lucht” komt weer naar
onze school om alle leerlingen van de lagere
school een onvergetelijke avond te bezorgen. De
leerlingen van 1&2 mogen komen dansen van
18.30u tot 19.30u en tussen 20.00u en 21.30u
kunnen 3-4-5-6 zich komen uitleven. Ouders zijn
niet welkom in de zaal, maar natuurlijk wel in onze
gezellige bodega voor een drankje en een leuke
babbel met andere ouders. Zien we jullie daar?

Zo zie je maar dat we ook dit jaar in onze school
met grootse plannen zitten. Wij hebben dus geen
reden tot klagen…
Guy Verstappen
directeur
Oudercomité
Hallo Rozenkransers,
Om te beginnen: een heel gelukkig 2018! Wij
hopen dat iedereen een fijne, gezellige
kerstvakantie achter de rug heeft en dat jullie
allemaal klaar zijn voor het nieuwe jaar. We
wensen jullie heel veel goede rapporten, leuke
schooluitstappen, gezellige speelplaatsbabbels en
natuurlijk toffe activiteiten van ’t oudercomité. En
die zullen er zeker zijn, beloofd!
Maar we blikken ook graag nog even terug op
vorig jaar. Want we vonden het heel gezellig dat
jullie er allemaal bij waren op onze kerstdrink.
Bedankt aan alle ouders die iets lekkers hebben
gemaakt voor het buffet, bedankt aan alle talenten
om te schitteren op het podium, bedankt aan het
hele schoolteam voor alle hulp en de prachtige
schmink, bedankt aan de helpende ouders uit onze
pool van vrijwilligers en bedankt aan de dansende
leeuw om de kool te vinden en zo een voorspoedig
jaar te schenken aan onze school!

Lieve groeten,
Het oudercomité
(Korte) mededelingen
 Het zesde leerjaar denkt weldra, na de proefwerken,
aan volgend jaar… Veel leerlingen zullen zich spoedig
‘aanmelden’ in hun secundaire school. Op de volgende
website http://www.onderwijskiezer.be, vinden jullie
na enig klikwerk de websites van alle Antwerpse
scholen. Op die sites staan de opendeur- en
inschrijvingsdagen vermeld.

In dit nieuwe jaar staan er natuurlijk nog steeds
fruitdagen op het programma, elke derde
woensdag van de maand voorzien wij vanuit het
oudercomité – met de hulp van een heel fijn
fruitteam – een stukje fruit voor alle leerlingen.

 We weten dat het "30 dagen zonder klagen" is, maar
toch willen we één aandachtspunt in de kijker zetten.
Tijdens de kerstvakantie is een firma onze speelplaats
KRAAKPROPER komen vegen en blazen. Op maandag 8
januari startten we dus met een papiertjesloze

En dan kijken wij al heel erg uit naar de
kinderdisco! Op vrijdag 2 februari toveren wij de
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speelplaats.
Echter tegen de middag waren de eerste wikkels van
koeken al aangekomen! En dat is spijtig, want we
dringen al jaren aan op het gebruik van een
koekendoosje (met naam) zodat er op school geen
verpakkingen meer zijn en dus ook geen papiertjes op
onze speelplaats. Mogen we dit nog eens met aandrang
vragen: gebruik de koekendoosjes en laat de
verpakkingen, wikkels van koekjes thuis. Enkel zo
kunnen we samen werken aan een propere school voor
jullie kinderen!

In deze tweede vergadering bespraken we de
verzamelde ideeën. Alle kinderen mogen ALTIJD
iemand van de leerlingenraad aanspreken en ideeën
doorgeven. Een eerste geslaagde activiteit van de
leerlingenraad was de 'WINTERKANTINE'. Met deze
koude dagen zorgde de leerlingenraad voor warme
drank op de speelplaats: een bekertje chocomelk of
thee. Lekker en hartverwarmend! Als je het lege
bekertje terugbracht kreeg je er nog een zelfgebakken
koekje bovenop!

 Even aandacht: Uitzonderlijk: Twee (2) Pedagogische
studiedagen op woensdagen 28 februari en 7 maart.
Geen les dus voor de leerlingen op deze dag!

 Dit jaar gaan L5 en L6 in mei op sportklassen in
Oordegem resp. Hofstade. De stad Antwerpen
subsidieert ook dit jaar weer de meerdaagse uitstappen
van basisscholen. Hierdoor zal de kostprijs voor de
volledige week sportklassen mét volpension knap laag
liggen. De overschrijvingsformulieren worden 3x
meegegeven waardoor een gespreide betaling mogelijk
wordt. (3x €40 voor een totaalbedrag van €120).
Gestructureerde mededelingen correct kopiëren bij
online betalingen a.u.b. Uitleg over de sportklassen
volgt zeker nog…!

 We hoorden dat er een griepepidemie in het land is.
Een school of een klas zijn dus plaatsen waar het virus
makkelijk verspreid kan worden. Daarom vragen we om
het belang van handen wassen even met uw kind te
bespreken en om geen zieke (of halfzieke) kinderen
naar school te sturen. Zo kunnen ze geen anderen
(kinderen en leerkrachten) besmetten.

 Voor kandidaat-ouders van nieuwe inschrijvers
(geboortejaar 2016) organiseert onze school twee
kijkdagen. Op dinsdag 30 januari in de namiddag (van
13.30 tot 15.15) en woensdagvoormiddag 31 januari
(van 8.45 tot 11.45) informeren we deze ouders over
onze schoolwerking en geven we een rondleiding in
onze school. Een afspraak maken is niet nodig, maar
kan wel, 03/828 25 87. WELKOM!

 Vanaf 1 januari 2018 mag onze poetsvrouw, Chris,
van haar pensioen genieten. Zij poetste onze school
over een periode van ruim 30 jaar, waarvoor respect!
Alle klassen feliciteerden haar nog vóór de vakantie
met een lied en een bloem. Haar taken worden
overgenomen door Ben en Naomi. Het ga je goed,
Chris, en nogmaals, BEDANKT!

 In december kwam de nieuw verkozen
leerlingenraad voor de tweede maal samen met juf
Hilde en meester Luc. Van alle klassen 3, 4, 5 en 6 zijn
er vertegenwoordigers gekozen door de klasgenoten
zelf.

 Move tegen pesten: STIP IT - Samen Tegen Iemand
Pesten: Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen
Pesten willen alle kinderen en jongeren - en bij
uitbreiding iedereen die sympathie heeft voor de Move
tegen pesten - overtuigen dat pesten heel fout is. Op
ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen ze een Manipest
ondertekenen waardoor ze plechtig beloven zich aan
vier heel belangrijke afspraken te houden die pesten
tegengaan. Als ze dat Manipest ondertekend hebben,

LEDEN LEERLINGENRAAD:
v.l.n.r.v.b.n.o.: Ella, Inara, Nizar, Arno, Mila, Amélie,
Emma en Geike.
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mogen ze stippen op hun hand tekenen. Want vanaf
dat moment zijn ze besmet met het Antipestvirus en
kunnen ze het ook doorgeven.
Het Manipest is een een online pagina op ketnet.be.
Wie het Manipest ondertekent, belooft om vier
afspraken rond pesten na te leven:

naar hartenlust in deze bijzondere omgeving… Jobland
is heel toegankelijk voor de allerkleinsten. Onze jongste
kleuters amuseerden zich kostelijk (di. 16/1/2018!)

1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2. Ik praat ervover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

https://communicatie.ketnet.be/tinne-oltmans-boegbeeldmove-tegen-pesten-2018-stip-it#

 Zaterdagochtend 13 januari 2018. Tegen half tien
kwamen onze vijftien Eerste Communicanten naar de
kerk voor een eerste ingroeiviering. Op drie
zaterdagvoormiddagen bereidt pastoor Ronald
Sledsens deze kinderen voor op de echte viering op 28
april. Samen met de ouders en enkele grootouders
leerden ze de teksten die ze tijdens de viering moeten
kunnen zeggen. Godelieve en Pascal zijn er gedurende
deze activiteiten ook bij als catechisten van de
parochie. Guy Verstappen, directeur van de
Rozenkransschool, begeleidt de kinderen bij hun
zangmomentjes in de viering.
Dit zijn de communicanten: Nikolai, Matteo, Jack,
Viktor, Joseph, Alex, Simon, Xander, Mauro, Enya,
Louise, Sophie, Ylana, Alexandra en Mira-Lou. Na de
viering maakten we van deze groep een mooie foto.

 Wat een prachtige sfeervolle editie van onze
kerstdrink + free podium! Alle artiesten zetten hun
beste beentje voor op het podium, omringd door een
enthousiaste menigte toeschouwers. Nog een drankje
en een hapje erbij en de avond kon niet meer stuk. Een
warm dankjewel aan iedereen die iets lekkers maakte
voor ons buffet van de Kerstdrink. (De opbrengst van
deze avond gaat naar de vernieuwing van de
speelplaats.)

Inschrijven broer of zus - nieuw
Heeft uw kind al een broer of zus op onze school?
Werkt een van de ouders voor de school? Meld uw kind
hier aan vanaf dinsdag 9 januari 2018 vanaf 9u30 tot en
met dinsdag 23 januari 2018 tot 17u. Heeft uw kind nog
geen broer of zus op school ? Werkt geen van de
ouders voor de school? Meld uw kind hier aan vanaf 8
februari 2018 vanaf 9u30 tot en met 6 maart 2018 tot
17u. https://meldjeaan.antwerpen.be/

 Mag ik me even voorstellen? Ik ben Job en heb een
leuke, veilige en gezellige binnenspeeltuin die
gebaseerd is op de verhalen “Job en de Reus”, “de
Zilveren Fluit” en "Jobke en het Pretfeest".
Niet zomaar een speeltuin, maar een “conceptuele
beleving” als het ware. Kinderen van 1 tot 8 jaar spelen

Lees het Rozenkr@ntje in kleur online via
www.rozenkransschool.be<nieuwsbrieven
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