Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2018 - 2019

september - oktober 2018

Beste ouders en kinderen,
Woordje van mevrouw Karen
Joepie! Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen!
De juffen en meesters werkten hard in augustus om er voor de kinderen een
fantastische dag van de maken.
De kleuters zijn gestart met een superleuk onthaalmoment. Hier en daar vloeiden
er wel wat traantjes.
Terwijl de kinderen van het eerste leerjaar genoten van hun ‘kikkerontbijt’,
oefenden de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar een onthaallied
onder de leiding van hun juf of meester.
Ook in de middag zijn de leerlingen creatief bezig geweest.
De kleutertjes konden genieten van spelletjes, verhaaltjes enz.
In de lagere school werden de kinderen verdeeld in groepjes met alle leeftijden.
Ze konden genieten van een spannende zoektocht om zo leuke weetjes van de
nieuwe directeur, mevrouw Karen, te weten te komen. Wisten jullie dat ze
liever chips eet dan snoep, ze blauw mooier vindt dan rood, enz.
Het was een superleuke dag!
In onze school heeft iedereen TALENT.
Dat maakt iedereen zo SPECIAAL en UNIEK!
Elke mens heeft talenten.
Mijn beste vriend uit de klas kan heel goed tekenen.
Mijn juf kan goed rekenen uitleggen.
Mijn opa vertelt toffe verhalen over vroeger.
Mijn mama hoort zelfs wat ik niet zeg.
Hieraan zullen we ook dit jaar hard werken!
Bedankt voor jullie vertrouwen in onze school!
Altijd welkom!

Eerste schooldag – ATV op bezoek
De kinderen van het eerste leerjaar en hun ouders mogen elk jaar opnieuw
aanschuiven aan een uitgebreid ontbijtbuffet. Dat moet de overgang van
de kleuterschool naar de lagere school voor hen iets makkelijker maken.
De kinderen springen samen met hun peter/meter van het 6de leerjaar
letterlijk het nieuwe schooljaar in en worden van harte welkom geheten door
iedereen met een leuk lied.
Kon je nog nooit een kikkerontbijt meemaken?
Kijk dan snel naar de reportage die ATV kwam maken op 3 september.
http://atv.be/nieuws/video-eerstejaars-krijgen-kikkerontbijt-op-eersteschooldag-64736
DANK JE WEL!!
Tijdens de infoavond van de kleuterschool en de lagere school zagen we heel
wat ouders. Dank je wel voor jullie talrijke aanwezigheid!
Studietoelage
Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse
overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten
ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair
onderwijs is dat één op de vier scholieren.
Vanaf 1 augustus 2018 kunnen nieuwe aanvragen voor een school- en
studietoelage voor het schooljaar 2018-2019 ingediend worden per post of
via www.studietoelagen.be. Voor iedereen die in één van de voorbije jaren
(vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg en dit jaar nog ingeschreven is in
een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling, wordt
automatisch een dossier opgestart. Dit gebeurt in de periode november 2018
tot en met februari 2019.
Wie graag studietoelage wil aanvragen, kan langs het secretariaat (juf
Karen) of de directie (mevrouw Karen) komen. Niet vergeten
meebrengen: je identiteitskaart en pincode. Indien je alimentatie
ontvangt, het bedrag dat je gedurende 2017 hebt ontvangen.
Studietoelage aanvragen online duurt ongeveer 5 minuten.
Algemeen rookverbod (aanpassing sinds 1 september 2018)
Het nieuwe schooljaar startte op 3 september. Hierbij veranderde er ook
enkele belangrijke maatregelen in verband met roken op school.
“Het permanente rookverbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor
personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruikers in volgende
onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, …
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke
producten zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.”
Help!? verloren voorwerpen
Regelmatig blijven er koekendoosjes en kledingstukken op de
speelplaats liggen. Wij brengen ze met plezier terug naar de
eigenaar als er een naam op staat.
In de gang aan het leraarslokaal, aan de sportzaal en in de
inkomhal van de kleuterschool hangen reeds jassen, truien,
… te wachten op hun eigenaar.

Sponsortocht tvv “Little Hearts Cambodja”
Op vrijdag 21 september gaan de kinderen
van
de
lagere
school
een
wandel/sponsortocht doen ten voordele van
het weeshuis Little Hearts in Cambodja.
Little Hearts is niet enkel een huis, maar ook
een thuis, waar een 30-tal kinderen wonen en
nog eens 120 kinderen uit de buurt elke dag
naar school gaan.
Het grootste deel van het budget van Little Hearts gaat naar onderwijs,
omdat onderwijs een weg is om de armoedecirkel te doorbreken. Het doel
van Little Hearts is ervoor zorgen dat elk kind opgroeit tot een geschoolde,
succesvolle en verantwoordelijke volwassene met hoop op een mooie
toekomst.
Aan dit doel willen we als school graag meewerken. Het geld dat de kinderen
inzamelen door zich te laten sponsoren voor deze 5 - 8 of 12 km wandeltocht
zal door juf Liesbet en juf Ann persoonlijk worden afgegeven in het weeshuis
van Cambodja tijdens de kerstvakantie. Na de kerstvakantie volgen er zeker
foto’s.
Project ‘Tuur in de natuur’
Op 17 september start de kleuterschool met het verkennen
van onze ‘eigen mooie groene biotoop’, waar we erg trots op
zijn!
Tuur, een klein vrolijk vogeltje, zal de kinderen regelmatig de
weg wijzen op hun wandelingen en speurtochten.
Van wortel tot tak, van grassprietje tot struik, … kuieren tussen
de wilde bloemen en kruiden. Van de koe in de wei tot de
mollen onder de grond. Lekker genieten in de boomgaard, liggend op je rug,
turen en luisteren naar de vogels.
Kijken, luisteren, ruiken, voelen en proeven…het wordt alvast een feest voor
de zintuigen. In onze ateliers brengen we graag al deze mooie impressies
tot leven door muzisch aan de slag te gaan met verf, aarde, klei…
Kom alles bewonderen op de tentoonstelling op 19 oktober tussen 15.00
uur en 17.00 uur.
Nieuwe ondergrond speeltuig
Tijdens de klusdag van 2 juni 2018 werd de ondergrond van het speeltuig
op de speelplaats van de lagere school vervangen door een laag rubberen
tegels. Met de opbrengst van de verkoop van de wafeltjes hebben we een
nieuwe toplaag kunnen bestellen. Tijdens de zomervakantie gingen de juffen
en de meesters dan ook zelf aan de slag om de nieuwe toplaag onder het
speeltuig te leggen.

Samen tegen pesten
Wie is er tegen pesten? … Iedereen natuurlijk!
Op school werken we samen om pesten tegen te
gaan! Op de speelplaats en in de klas hebben we oog
voor het welbevinden van alle kinderen. We leren
hen sociale vaardigheden aan én leren hen op een
goede manier conflicten op te lossen.
Toch zien of horen we als school niet altijd alles. Graag willen we jullie vragen
om alert te zijn: als je merkt dat je kind niet goed in zijn/haar vel zit. Bespreek
dit met je kind. Kom naar school om dit ook met de klasleerkracht te
bespreken.
Kinderen, ouders én school … samen tegen pesten!
Luizencontrole - kriebelouders gezocht
We kriebelden en zagen dat het aantal kinderen met luizen weer gedaald
was. Het bespreekbaar maken en de regelmatige controles zorgen voor
een positieve evolutie. Dit wil zeggen dat we deze controles zeker verder
moeten zetten!
Daarbij rekenen we op de hulp van kriebelouders. Jammer genoeg was er
deze keer slechts 1 kriebeloma. Zorgleerkrachten zijn mee ingesprongen,
waardoor het toch vlot verlopen is.
Zouden we volgende keren met meer kunnen zijn? We hopen het!
Zet 10 januari en 25 april alvast in je agenda. We starten om 8.30 uur en om
10.10 uur zijn we klaar. Bij vragen kan je steeds bij juf Liesbet terecht.
Nieuws van de ouderraad
Ook dit jaar staan we met de ouderraad weer paraat om de school, de
leerkrachten en de kinderen weer maximaal te ondersteunen waar nodig.
Dit doen we door vb. de appel- en peeractie te organiseren, te helpen met het
kerstfeest, de musical, een fijn proclamatiefeest voor de kinderen van het 6de
leerjaar, …
Zoek je meer info over wat we allemaal organiseren en mee
ondersteunen? Neem gerust een kijkje op onze facebookpagina. Volg je
graag in de toekomst mee? Vergeet dan niet onze pagina te liken.
https://www.facebook.com/OuderraadSJMortsel/
Deze acties kunnen heel wat helpende handen gebruiken. Samen sterk,
nietwaar? We heten je graag van harte welkom in ons ouderteam.
Kan je je niet altijd engageren, maar zie je het zitten om occasioneel eens te
helpen? Dan kijken we met veel plezier uit naar jouw hulp. Stuur snel een
mailtje naar ouderraad@sintjozefmortsel.be.
Voor ouders die in de toekomst graag willen deelnemen aan de ouderraad,
zet alvast 20/9/2018 in je agenda.
We komen voor een eerste keer samen in de leraarskamer om 20.00 uur.
Hopelijk tot dan en we wensen iedereen alvast een fijn schooljaar toe!
Warme groeten, de ouderraad
Zwembeurten eerste trimester (L2/L4/L6)
14/9 – 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 – 7/12 – 21/12

Activiteiten september - oktober
03/09
kikkersprong: kikkerontbijt voor kinderen en ouders van het eerste
leerjaar vanaf 08.30 uur. (L1)
17/09
start project: Tuur in de natuur (KS)
17/09
teamvergadering (geen studie voor 3e tot 6e leerjaar)
18/09
uitstap: speelgoedmuseum (L3)
19/09
pedagogische studiedag/Ankerdag (geen school)
21/09
strapdag (stappen en trappen) – sponsortocht (LS)
25/09
ouderavond eerste communie (19.30 uur De Wolschaerder)
26/09
dag van de sportclub: je mag in sport-uniform naar school komen.
01/10
03/10
04/10
05/10
17/10
18/10
19/10
24/10
24/10
24/10

schoolfotograaf
uitstap ‘naar de markt’ (L2)
avontuurlijke fortloop Fort IV (LS)
facultatieve vrije dag (geen school)
pedagogische studiedag/ankerdag (geen school)
teamvergadering (geen studie voor 3e tot 6e leerjaar)
tentoonstelling ‘Tuur in de natuur’ (KS)
rapport 1 (LS)
driedaagse boerderijklassen (L2) tot 26 oktober
herfstwandeling Nachtegalenpark (KS)

05/11
06/11

start ‘Helm op, fluo top’
oudercontact (LS)

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het schooljaar 2018-2019
ankerdag: woensdag 19 september
facultatieve vrije dag: vrijdag 5 oktober
pedagogische studiedag: woensdag 17 oktober
herfstvakantie: zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november
kerstvakantie: zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari
facultatieve vrije dag: vrijdag 1 februari
pedagogische studiedag: woensdag 27 februari
krokusvakantie: zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart
paasvakantie: zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april
Dag van de arbeid: woensdag 1 mei
hemelvaartweekend: van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni
pinksterweekend: van zaterdag 8 juni tot en met maandag 10 juni
laatste halve schooldag: vrijdag 28 juni
zomervakantie: van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september
Noteer alvast de vrije dagen van dit schooljaar in uw agenda.
Bezoek onze schoolwebsite www.sintjozefmortsel.be
voor nieuwtjes, foto’s en allerlei informatie over onze school.
Gimme
Denk eraan om het kanaal, waarop je bent ingeschreven om het nieuws te
volgen van de klas van uw kind, te veranderen.
Zo bent u op de hoogte van het juiste klasnieuws.

