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NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2021
Datum voor wie?
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
JKA + JKB
6A
di 9
1A + 1B
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18

vr 19

di 23

wo 24
do 25

Einde herfstvakantie
Instap nieuwe kleuters
Workshop Anne Frank, voormiddag
Muzische workshop, namiddag
Contactmoment CLB, namiddag

Iedereen
Iedereen

Wapenstilstand -> geen school
Plaatselijke verlofdag -> geen school

Ouders JKA
4A

oudercontact
Muzische workshop, namiddag

4A + 4B + 5A
JKA + JKB
2A
LS

Zwemmen te Lier
Muzische workshop, voormiddag
Muzische workshop, namiddag
‘Ranst Springt’ op de Moervelden, van
10.30-12.00 uur
Foto’s afrekenen / bijbestellen

Iedereen
za 20
zo 21
ma 22

Activiteit
Allerheiligen
Allerzielen

Ouders JKB + OKA + OKB
Iedereen
5A
OK + 2A + 3A + 4A + 4B
Ouders JKB + OKA + OKB
Ingeschreven lln 5A + 6A

oudercontact
start Voorleesweek
Muzische workshop, namiddag
Bezoek aan de bib
oudercontact
Contactmoment CLB, namiddag
Sessie 1 ‘leren leren’, 16-18 uur

OKA + OKB
3A

Muzische workshop, voormiddag
Muzische workshop, namiddag

week
44

45

46

47

vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30

3A + 4A + 4B

Ulama in Broechem, voormiddag

Eerste communicanten

Voorbereiding eerste communie, 1518.30 uur
48

1A + 1B
Ingeschreven lln 5A + 6A
Ouders

Muzische workshop, namiddag
Sessie 2 ‘leren leren’, 16-18 uur
Vergadering oudercomité om 20.30 uur

Iedereen - Veilig verkeer
Na de herfstvakantie start de FLUO-actie. Iedereen draagt tijdens ‘de donkere
maanden’ VERPLICHT het fluohesje van de school. Zo zijn we zichtbaarder in het
verkeer.
Mogen wij vragen om, gedurende het hele schooljaar, bij elke leeruitstap uw kind het
fluohesje te laten dragen. Dit is niet alleen veilig, maar ook heel herkenbaar.

3de graad – mondmaskers – maandag 8 november
Voor de leerlingen van de derde graad geldt opnieuw de mondmaskerplicht op school. Ze
dragen hun mondmasker in de gebouwen, tot ze op hun plaats in de klas zitten.

Jongste kleuters: instap nieuwe klasgenootjes – maandag 8 november
Vandaag starten er nieuwe kleuters in JKA en JKB. Van harte welkom op onze school !

6A – Workshop Anne Frank – maandag, 8 november
Met een Japans verteltheater prikkelt en boeit een educatief begeleider van het
Vredescentrum leerlingen om op interactieve wijze het verhaal van Anne Frank te leren
kennen. Dankzij verwijzingen naar vandaag herkennen leerlingen een stukje van zichzelf
in de alledaagse en niet zo alledaagse dagboekverhalen van het ondergedoken Joodse
meisje. Naast belangrijke historische gebeurtenissen komen ook onderwerpen
als racisme, discriminatie en vervolging aan bod.
Een bijdrage van € 1.30 per leerling komt op de volgende schoolrekening.

Contactmoment CLB – dinsdag, 9 november & 23 november
Onze school werkt nauw samen met het CLB. Regelmatig komt er iemand van het CLB
naar onze school voor overleg. Dit moment staat op de nieuwsbrief vermeld als
‘Contactmoment CLB’. Onze leerkrachten, maar ook jullie als ouders, kunnen bij hen
terecht met vragen. Na een gesprek zal er altijd een terugkoppeling naar u gebeuren.
Indien u een afspraak met het CLB wenst, kan u dit doorgeven aan juf Sofie
(zorgcoördinator) via zorg@sintjozefschool-emblem.be.

Lagere school – ‘Ranst springt’ – vrijdag 19 november
De gemeente Ranst organiseert voor de lagere scholen een mega-indoorspringkastelenfestival. Wij zijn aan de beurt van 10.30 tot 12 uur.
De leerlingen van de eerste graad worden gebracht en gehaald met auto’s. De leerlingen
van de tweede en derde graad komen die dag met de fiets naar school.
Zorg voor een (extra) rugzakje waar een drankje en koek of fruit in kan. Doe sportieve
kledij aan. Als het regenweer is voorzie je best ook regenkledij voor op de fiets.

Iedereen – Voorleesweek – week van 20 tot 28 november
Op school hechten we veel belang aan lezen en voorlezen. Daarom nemen we deel aan de
nationale voorleesweek met als thema ‘Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe jij mee?’
In elke klas zal er extra aandacht gegeven worden aan voorlezen door elke dag minimum
een kwartiertje voor te lezen. Doen jullie thuis ook mee ?

JKA – oudercontacten ma. 15 november
JKB, OKA en OKB – oudercontacten ma. 22 en di. 23 november
Voor de kleuters van juf Kathleen en juf Katrien zijn er oudercontacten op maandag 15
16 november. Jullie krijgen op dinsdag 9 november om 17 uur de inschrijvingslink, deze
wordt afgesloten op vrijdag 12 november om 12 uur.
Op maandag 22 en dinsdag 23 november gaan de oudercontacten voor de overige
kleuters door.
Jullie ontvangen een inschrijvingslink op vrijdag 12 november om 17 uur. U kan via die
link een afspraak inplannen bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. De
inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 17 november om 17 uur.

OK, 2de, 3de en 4de leerjaar – bibliotheek – dinsdag 23 november
We kunnen terug naar de bib met de school. De oudste kleuters ontlenen boeken voor
de klas.
De lagere schoolkinderen nemen de boeken mee naar huis om daar te lezen.
Voor hen gelden vanaf dit schooljaar wel heel wat strengere regels. We zetten de
nieuwe afspraken even op een rijtje:
- in het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen die nog geen bibliotheekpas hebben er
één bij het eerste bezoek met de school
- als je tijdens het bezoek aan de bib je kaart niet bij hebt, mag je geen boeken
ontlenen
- enkel boeken die het kind zelf ontleent heeft, mogen teruggebracht worden tijdens
het schoolbezoek (dus geen boeken van ouders/broer/zus)
- als je je kaart verliest moet je zelf met je ouders een nieuwe aankopen in de bib
- de boeken steeds meebrengen in een stevige, waterdichte tas

2de graad – Ulama – donderdag 25 november
De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gaan met de fiets naar de sporthal in Broechem.
Daar zullen ze verschillende wedstrijdjes Ulama spelen tegen de leerlingen van St-Lucia
uit Oelegem. Benieuwd welke school deze keer met de beker naar huis zal gaan …

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

verkeerswerkgroep
We hebben onze bezorgdheden geuit op een overleg met de gemeente Ranst en de
politie en hebben reeds enkele afspraken kunnen maken.
Een eerste actie in het kader van een verkeersveiligere schoolomgeving is een
parkeerverbod in het eerste deel van de Stapstraat, waarover u meer kan lezen in de
bijgevoegde brief.

Webshop: afhalen bestellingen
De webshop is afgesloten, van harte bedankt om onze school, onze kinderen, te steunen !
De bestellingen moeten afgehaald worden op zaterdag 20 november tussen 9.30 uur en
12.30 uur.

Vriendelijke groeten,
het schoolteam

