
NIEUWSBRIEF
Info en nieuws vanuit Sint-Jan Berchmans -  Rupelmonde

JAARGANG 2 -  EDITIE 2

Beste kinderen, (groot)ouders,  SJB-fans en lezers

Vier keer per schooljaar brengt de Sint-Jan Berchmansschool
een digitale nieuwsbrief uit  over het reilen en zeilen van de
school.  Deze editie verspreiden we ook offl ine,  een papieren
versie dus en dit voor de eerste keer.  Hiermee hopen we ook
de mensen uit de buurt te kunnen informeren over het wel en
wee van onze school.

Afgelopen trimester kenden we heel wat geslaagde
activiteiten.  De jaarmarkt zorgde voor een eerste gezell ig
samenzijn.  De jaarl i jkse quiz kende een volledige bezetting en
een winnaar die van een ballonvaart kan genieten.  Het
Sintfeest was een schitterend moment waarbij  Sint en Piet
kinderharten veroverden. Maar de kinderen zelf  veroverden
ook de harten van (groot)ouders.  En in december organiseerde
SJB een hartverwarmende Music for Life activiteit !

In december 2021 had ik een sociale wens voor het jaar 2022.
Die wens kwam ondertussen uit waardoor we de kans kregen
om meer ontmoetingen te organiseren en te beleven. SJB is
een dorpsschool tussen de mensen, zonder grote drempels en
bereikbaar voor iedereen. Dat konden we terug waarmaken!
Mijn nieuwe wens voor het komende jaar klinkt anders.  Elke
dag mogen wij  l ichtpuntjes ontmoeten, ervaren en koesteren.
Door de snelheid van onze samenleving durven deze
lichtpuntjes al  wel eens te veranderen in ‘ f l itspuntjes’ .
Hierdoor vergeten we soms sti l  te staan en dankbaar te zi jn
voor deze kleine geluksmomenten. Ik wens dan ook dat we af
en toe vertragen en bewuster genieten van deze l ichtpuntjes.

Fi jne feestdagen en een spetterend Nieuwjaar!
Directeur Pieterjan.  
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Belangrijke data
2de trimester

Vakantiedagen
2de trimester

 

4 februari – Winterfuif
7 februari – Tussen 4 vuren (L3)
9 februari – Tussen 4 vuren (L4)
14 en 16 februari – Oudercontacten L6
17 februari – Rapport 3 en carnaval
28 februari – Schoolfotograaf
14 maart – Netbal (L5)
16 maart – Netbal (L6)
25 maart  – Opendeurdag en 
                      tuin- en plantendag
27-31 maart  – Sportdag lagere school
                            (per graad)

6 februari – Facultatieve verlofdag
20-26 februari – Krokusvakantie
15 maart – Pedagogische studiedag
3-16 april – Paasvakantie

Save the date!

Eind dit kalenderjaar zouden de grote werken aan
de G.  De Cremerstraat achter de rug moeten zijn.
Enkel de toplaag in asfalt  zal  nog moeten gegoten
worden alsook de afwerking van voetpaden,
parkeerplaatsen e.d.
Na de rioleringswerkingen zal Fibernet ook in de
Zoete Moederstraat nieuwe glasvezelkabels leggen.
Van zodra een concrete planning ter beschikking is ,
worden jull ie hiervan ti jdig op de hoogte gebracht.

Stavaza openbare werken

Op zaterdag 4 februari  2023 mogen we weer… Dé
winterfuif ,  een jarenlange traditie die we na de
coronajaren terug mogen organiseren!  Ook op deze
editie is  er een optreden van de lokale band
‘Onderkover’ .  Een krachtige rock-coverband die
(vergeten) parels op een uitzinnig publiek loslaat.  
Inclusief sfeergarantie!  Daarna neemt DJ Jam jull ie
mee op een dansreis doorheen de avond en nacht.
De voorverkoop start t i jdens de kerstvakantie.
Hiervoor kan je terecht bij  al le leerkrachten van SJB
en uiteraard op de school zelf !
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Elk jaar worden voetgangers en f ietsers

aangereden omdat een automobilist  ze in het

donker niet t i jdig opmerkt.  Kinderen zijn

daarenboven kleiner van gestalte en worden

minder snel gezien.  Hierdoor lopen ze dus nog

meer risico.  Een kind in donkere kledij  valt  in het

donker op tot op een afstand van 30m. Met een

fluohesje aan verlengt deze afstand tot 130m. Door

het dragen van een fluohesje valt  de drager dus

100m eerder op in het verkeer.  Na de

herfstvakantie is  het dan ook sterk aangeraden om

een fluohesje te dragen en dit voor alle kinderen

van onze basisschool.  Graag doen wij  ook een

warme oproep om de kinderen een helm op te

zetten als ze met de f iets of step naar school

komen. De bijhorende stickeractie stimuleert de

kinderen extra om hier aandacht voor te hebben.

Via onze samenwerking met de gemeente voor het
project ‘Alle kinderen,  Alle kansen’ kwamen we in
contact met de vzw Auxil ia.  Deze vereniging biedt
kinderen,  jongeren en volwassenen individuele
hulp bij  het leren wanneer zi j  nergens anders
terecht kunnen. Ze werkt samen met scholen,
voorzieningen, clb’s en partners die hen steunen.
Momenteel zi jn er twee vri jwil l igers die aan een
paar kinderen huiswerkbegeleiding geven op
school.  Auxil ia is  op zoek naar extra vri jwil l igers
om dit aanbod te kunnen verruimen. Voel j i j  je
aangesproken? Neem dan contact op met Lieve
Schuermans,  zi j  is  verantwoordeli jk voor de regio
Waasland. Je kan haar bereiken via het
telefoonnummer 0478/25 91 50 of via het mailadres
lieveschuermans55@gmail .com .  

vzw Auxilia zoekt...

Helm op, fluo top!

Op tijd in de klas.
Jij toch ook?
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Vergeet onze avonturen 
niet te volgen op 

Instagram, Facebook en 
de schoolwebsite.

 

Sjb_Rupelmonde

SJB Rupelmonde

Schoolwebsite

Sintfeest
              

Ouderwerking

Vrijdag 2 december kwamen Sint en Piet op bezoek
op SJB. Reden voor een groot feest dus!  Juf Dagmar
wou heel graag Sinterklaas helpen, maar gaf hem
"moppernoten" in plaats van pepernoten. Dankzij  de
toverboom en de optredens van de kinderen stopte
Sinterklaas met mopperen en kregen de kleuters en
de kinderen uit het eerste leerjaar hun
welverdiende pakjes.  We mochten veel ouders en
grootouders verwelkomen. Een dag om niet snel te
vergeten!  

De eerste maanden van het schooljaar zitten er al
op.  De ouderwerking kende een frisse start met
enkele nieuwe leden. Wij  hopen jull ie via het
Gimme-kanaal ‘Ouderwerking’  steeds op de hoogte
te houden van onze bezigheden. Volg ons dus zeker
via Gimme!
We blikken met een warm gevoel terug op een
succesvolle en gezell ige jaarmarkt,  een leuke en
geslaagde dag van de leerkracht en natuurli jk onze
jaarli jkse wijn- en chocoladeverkoop. Met de
opbrengst van deze verkoop zullen we vanuit de
ouderwerking twee zitelementen aankopen voor op
de speelplaats.  Bedankt aan iedereen die zich
hiervoor heeft ingezet!

Graag nodigen wij  jull ie uit  voor onze komende
activiteit .  Op 25 maart '23 zal  de tweede editie van
de tuin- en plantendag doorgaan op de speelplaats
van de school.  Vorig jaar een groot succes.  Meer
informatie volgt nog via ons Gimme-kanaal .

Hebt u vragen, bedenkingen, ideeën of gewoon zin
om bij  deze fantastische groep ouders aan te
sluiten? Spreek ons dan gerust aan of stuur een
mailtje naar ouderwerkingsjb@ksas.be.



Music for life in SJB, anno 2022
Een jaar geleden zorgde de coronapandemie ervoor dat onze Music for 
l i fe actie in onze school niet kon doorgaan. Dit jaar organiseerden we 
samen met de ouderwerking op vri jdag 16 december hetzelfde concept 
als vorig keer,  nl .  een namiddag en avond waarbij  kinderen allerlei  workshops konden
volgen voor een kleine bijdrage.  Dit terwijl  ouders konden genieten van een gezell ige
afterwork.  Om dit alles mogeli jk te maken, deden we beroep op verschil lende
vrijwill igers die gratis een workshop kwamen geven.

Voorleesweek
voordelen van(voor)lezen

bereidt kinderenvoor op het zelfleren lezen

verhoogtklankletterbewust-
zijn en

woordenschat

verhoogt de
leesmotivatie

vergroot de
taalvaardigheid

vergroot het
verbeeldings-

vermogen en de
kennis van de wereld

In november was er de voorleesweek.
Dit konden we niet zomaar voorbij
laten gaan. Op school kreeg elke klas
een "cadeau".  In het pakje zat een
voorleesboek of kamishibai waaruit
de leerkrachten konden voorlezen.
De leerl ingen speurden ook elke dag
mee naar "the masked reader" .  De
vertell ingen van deze (on)bekende
mensen kluisterden de kinderen aan
hun bank. Op het einde van de week
kreeg elke klas een zak letterkoekjes
als beloning.

Het goede doel dit  jaar werd:  ‘Een taart voor ieder kind’ .
Dit is  een project van vzw Kruibeke Helpt dat ervoor zorgt
dat alle kinderen in Kruibeke een leuke verjaardag met
taart en alles erop en eraan kunnen beleven. 
Bij  het bakken van de taart wordt rekening gehouden met
de wensen van de kinderen. De vri jwill igers zorgen ook
voor feestversiering,  kaarsjes voor op de taart en
ballonnen. Dit kan voor een verjaardagsfeestje thuis zi jn,
maar men kan ook iets maken om uit te delen in de klas.
Er is  maar één ding belangrijk:  het jarige kind moet in de
belangstell ing staan en zich geliefd voelen.

SJB steunt maar al  te graag dit knap lokaal initiatief
waarbij  kinderen centraal staan. Dat is  immers ook ‘het
leven zoals het is ’  op onze school:  zorg dragen voor elk
kind, ongeacht diens kleur,  achtergrond, kennis of
kunnen.
We bedanken alle vri jwil l igers,  bezoekers,  leerkrachten
en ouderwerking om dit evenement mee waar te maken!
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SJB in balans
Vorig jaar meldde de school zich aan voor het project
‘Waasland in balans’ .  Één school per gemeente kon
zich hiervoor engageren en SJB tekende hierop in.
Dit project ondersteunt en begeleidt scholen om hun
buitenruimtes aan te pakken. Dit in het teken van
vergroening en ontharding van speelplaatsen en het
stimuleren van outdoor education.
In het toekomstbeeld van onze schoolvisie staat te
lezen dat we de kinderen meer betekenisvol willen
doen leren en de werkeli jkheid tegemoet willen
gaan. Daarnaast is  outdoor education ook een
onderdeel van dit toekomstbeeld.
Dit schooljaar werd het team ondergedompeld in 50
tinten groen. Een workshop die heel wat
mogeli jkheden l iet zien om onze huidige groene
plaatsen anders in te richten en onze stenen
speelplaatsen anders te benutten.  Binnen de school
is er een werkgroep die dit  project in goede banen
leidt,  aangevuld met een ouder vanuit de
ouderwerking.  Ook de preventie-adviseur maakt deel
uit van deze werkgroep. In de tweede helft  van het
schooljaar zitten we samen met een
landschapsarchitect en kan het plannen en
uittekenen echt beginnen. 
Wordt vervolgd!

Bouwnieuws
Het laatste onderdeel van het project ‘ramen en deuren’ werd afgelopen weken
uitgevoerd.  De automatische nieuwe poort met digitaal systeem werd geplaatst .  De
nieuwe deuren werden afgewerkt met een goede afstell ing van de deurpompen en
het plaatsen van deurstoppers en -klemmen. En de voordeur werd uitgerust met
hetzelfde SALTO-systeem dan de poort.
Het volgende dossier (nieuw dak,  isolatie en ventilatie) werd ondertussen reeds
goedgekeurd en de openbare aanbesteding staat open. Het is  nu afwachten op de
offertes van aannemers waarna een keuze van aannemer kan gemaakt worden en de
praktische uitvoering kan besproken worden.
We zitten niet sti l  t i jdens het bouwoverleg,  volgende projecten staan nog op de rol :
zonnepanelen,  nieuwe verwarmingsinstallatie en het vervangen van de laatste oude
ramen. Hierin worden we telkens goed ondersteund door onze schoolarchitect
Andreas Porreye.
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  Mopjespret
 

Het is  klein,  oranje,  hangt in
een boom en roept “ Ik ben 
 een appelsien!  Ik ben een
appelsien!”  Wat is  het?

 

Wat zegt een eend als hij
tegen de muur loopt? 

Waarom mag een boom niet
voetballen?

Heb j i j  al  eens een olifant
achter een grassprietje
gezien? Nee? Dan kan hij  zich
goed verstoppen hé!

Speel je mee?
Op de spelletjespagina's van SJB!

Kan jij de panda vinden?

Rekenbomen

Maak de ster verder af

versier de kerstbal

Een mandarijntje met een dikke nek.

KWAK!

Omdat hij geschorst is.
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Sudoku

Zoek de 10 verschillen

rekenweg

Woordzoeker

Ze laten altijd hun naalden vallen.

Hoe noem je een sneeuwman
in de zomer?

Een plas.

Twee bananen graven een kuil

in de sneeuw. Dan zegt de ene

tegen de andere banaan: ' Ik

stop ermee. '  Vraagt de andere:

'Waarom?' Antwoordt de ene

banaan: 'Omdat ik er een

kromme rug van kri jg. '

Zoek dezelfde Waarom zijn kerstbomen
slecht in breien?


