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Beste kinderen,  (groot)ouders en SJB-fans

Er l iggen twee weken van rust,  lentegevoelens en bloeiruimte voor
de boeg. Het schip kan even aanmeren, bijtanken, hier en daar een
klein herstell ingswerkje laten uitvoeren en vooral op adem komen.

Het voorbije trimester konden we genieten van een aantal erg f i jne
en laagdrempelige schoolactiviteiten.  Zo was er in februari  'Dé
Winterfuif ' .  Met een opkomst van 400 dansgrage oud-leerl ingen,
ouders,  grootouders,  sympathisanten, 'Onderkover'-  of  'DJ-JAM'-
aanhangers was het een zeer geslaagd samenzijn.  Een deel van de
opbrengst werd gedoneerd aan onze JEZ!-campagne. 
Carnaval was er dit  jaar eindeli jk terug bij !  We trokken samen met
de Orde van Mercator door de straten van Rupelmonde en vierden
op school een schitterend feest.
In maart maakten we kennis met heel wat nieuwe gezichten die de
komende maanden de SJB-familie zullen vergroten.  Onze
opendeurdag wist zich goed te redden uit het slechte weer.

De ramadan en de veertigdagentijd lopen dit jaar deels samen. In
beide geloven is dit  een ti jd van reflectie,  verbinding en herkenning
opzoeken, even sti lstaan bij  het eigen pad en aftellen naar het
samen feestvieren.  Het feest van de verri jzenis van Jezus en de
eerste openbaringen van de profeet Mohammed. 
Door de verschil len bij  elkaar te bekijken,  ontdekken we ook de
geli jkenissen.

Ik wens iedereen een deugddoende paasvakantie toe waarbij  de
kleine geluksmomenten ons ri jkeli jk doen vertragen en genieten.

Fijne en warme groeten
Directeur Pieterjan.

INHOUD
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CANO-project
In onze vorige nieuwsbrief kon je reeds lezen dat de school een
samenwerkingsverband heeft met de provincie Oost-Vlaanderen
onder de naam ‘Waasland in balans’ .  Binnen onze school gaf de
werkgroep dit project de naam CANO. De letters staan voor:
‘Creativiteit ,  Avontuur,  Natuur en Outdoor education’  en vormen
de pij lers van onze speelplaatsvisie.  Kleuterjuf Katri jn zorgde
voor de bijhorende prent en Katrien Vernimmen digitaliseerde
deze voor ons,  waarvoor dank!
Momenteel loopt er een bevraging bij  ouders,  personeel en
andere betrokken personen zoals bijvoorbeeld onze vri jwill igers.
Wij  hopen dat deze bevraging door zoveel mogeli jk mensen
wordt ingevuld.  Je kan deze bevraging invullen door op deze
link te klikken of door de QR-code te scannen. Alvast bedankt
voor uw ti jd!
Na de paasvakantie zullen ook onze leerl ingen bevraagd
worden. Op donderdag 27 april  zit  de werkgroep samen met de
landschapsarchitect om de gebundelde wensen, meningen en
ideeën realistisch vorm te geven. Die dag organiseert MOS
(Milieuzorg Op School)  Vlaanderen zijn jaarl i jkse buitenlesdag.
Onze eigen MOS-werkgroep zorgt voor een fi jne invull ing van
deze dag!

Schoolfeest
Vrijdag 2 juni staat ons schoolfeest gepland. Dit
schooljaar organiseren alle klassen,  van de
gele/groene klas tot en met het zesde leerjaar,
een landenbeurs in de turnzaal .  Kom
kennismaken met landen als Thailand, Oeganda,
Armenië… Daarnaast kan je ook meedoen met de
gezinsspeurtocht.  Een wandeling doorheen
Rupelmonde waarbij  het pad afhankeli jk is  van
juiste antwoorden op raadsels ,  vragen en
opdrachten. 
Uiteraard voorzien we ook een aantal eetkramen
en de nodige dorstlessers om na de heuse
gezinsspeurtocht terug op krachten te komen.
Tot dan?!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GRgN23pzIUCpjQ1nRXtuu_c6ioYzrbJJonsyeVy5f5NURTRKSkkxWjFMNDYwTjBEQVdIRkw3TzVXRy4u
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Opendeurdag
Zaterdag 25 maart was het opendeurdag en tuin- en plantendag op SJB. Plezier voor
groot en klein.  
Toekomstige SJB'ers konden genieten van een interactieve rondleiding doorheen de
school en smulden na afloop van een lekkere pannenkoek. Inschrijven voor volgend
schooljaar kan nog steeds op het secretariaat.

Onze fantastische ouderwerking zorgde voor een tweede editie van de tuin- en
plantendag. Ondanks het regenweer werd er enorm genoten van de gezell igheid en de
knappe kramen. Bedankt aan iedereen die er mee een fi jne dag van maakte.  De
opbrengst zal  opnieuw geïnvesteerd worden in schoolmateriaal .  Meer informatie volgt
nog, dus hou zeker het ouderwerking-kanaal op Gimme in de gaten!
Graag nodigen zij  jull ie uit  voor de komende vergadering van de ouderwerking.  Deze
gaat door op donderdag 27 april  om 20u op school.  Iedereen is welkom!
Hebt u vragen, bedenkingen, ideeën of gewoon zin om bij  deze fantastische groep
ouders aan te sluiten? Stuur dan een mailtje naar ouderwerkingsjb@ksas.be

JEZ!-campagne
De laatste weken kon je er op school en in de
media niet naast kijken,  de JEZ!-campagne van
DPG-media (VTM, Qmusic,  HLN) en Belfius bereikte
zijn hoogtepunt!  Op school organiseerde elke klas
een actie.  Zo was er de kleuterkunstbeurs van de
kleuterschool,  de koekjesverkoop van de eerste
graad, de f i lmnamiddag van de tweede graad en de
(zolder)rommelverkoop van de derde graad. Deze
acties stonden in het teken van de JEZ!-campagne
van SJB ‘Veerkracht op school’ .  Dit  project kri jgt
vorm dankzij  de Rots en Water trainingen van Ben
De Bruyn. Deze lessen zijn een aanvull ing op de
sociale vaardigheden in de klas en focussen op
weerbaarheid en veerkracht bij  onze leerl ingen.
Elke leerl ing op SJB zal dit  traject doorheen zijn of
haar lagere schoolcarrière doorlopen.

mailto:ouderwerkingsjb@ksas.be


Hebben jull ie onze nieuwe
website al  bezocht?
We stopten hem in een nieuw
jasje en gaven de inhoud een
stevige update!  Maak kennis
met het team, de
schoolwerking,  schoolvisie en
(her)lees onze nieuwsbrieven.
Nieuw:  Is  je kind afwezig/ziek?
Surf naar onze website en vul
het formulier 'afwezigheid
melden' in.  De klasleerkracht
wordt zo op de hoogte
gebracht.
www.sjb-rupelmonde.be

i .s .m. www.pidot.be (Jelle Slowack)
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1000 x bedankt!

 slaapmoekes Jeannine,  Melissa en Dési ;
middagtoezichters Annette,  Johnny,  Jo,  Wendy,
Kato en Viola;
onderhoudshulp Albert en Jean Pierre;
 (voor)leesmoekes en hoekenwerkouders.
en… de ouderwerking!  Ook zij  zetten zich vri jwill ig
in om onze school mee vorm te geven en hier en
daar dat duwtje in de rug te geven.

Onze schoolorganisatie kent heel wat verschil lende
medewerkers.  Er zi jn de leerkrachten, ondersteuners,
secretariaatsmedewerksters,  onderhoudsploeg, CLB-
medewerkers,  kinderverzorgster… Maar daarnaast
hebben we ook een team aan vri jwill igers die er mee
voor zorgen dat al  deze verschil lende medewerkers
hun job met voldoende kwaliteit  kunnen uitvoeren.
Onze vri jwill igers zi jn:  

Aan al  deze vri jwill iger zeggen we 1000 x dank!
Zonder jull ie is  het organiseren van onze familiale
school heel wat moeizamer!  Bedankt voor jull ie
vri jwill ige,  belangeloze inzet om samen met ons de
kinderen op de eerste plaats te zetten!

Aanmelden Secundair onderwijs
Sinds maandag 27 maart kunnen ouders en leerl ingen zich
digitaal aanmelden voor de overstap naar het secundair
onderwijs .  Graag moedigen we iedereen aan om dit de
komende periode in orde te maken en een aantal
schoolkeuzes door te geven. Je hebt ti jd tot vri jdag 21
april  om dit te doen. Deze aanmelding is niet verplicht,
maar is  wel dé manier om een school van jull ie keuze
toegewezen te kri jgen. Aanmelden voor een school in
Beveren,  Kruibeke,  Sint-Niklaas,  Stekene of Temse doe je
via de website https://beveren-so.aanmelden.in/ 

Nieuwe website

http://www.sjb-rupelmonde.be/
http://www.pidot.be/
https://beveren-so.aanmelden.in/
https://beveren-so.aanmelden.in/


6 april :  Apostelbrokken
19 april :  Soll icitatieronde KSAS
23 april :  Vormselviering
27 april :  Buitenlesdag
7 mei:  Eerste communieviering
8 en 10 mei:  Oudercontacten KS
9 en 11  mei:  Oudercontacten LS
en rapport 4
2 juni:  Schoolfeest
26 juni:  Receptie schoolverlaters
30 juni:  Rapport 5

Belangrijke data
3de trimester
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Jeugdboekenmaand
De Jeugdboekenmaand 2023 had
dit jaar aandacht voor geluk in de
brede zin van het woord.  We
hadden het over hobby's ,  passies,
vrienden en andere zaken waar je
gelukkig van wordt.  Maar ook over
de dagen dat je minder bli j  bent en
je je angstig of eenzaam voelt .

In de kleuter- en lagere school
werkten de leerl ingen de eerste week
rond geluksvogels en deden ze een les
sociale vaardigheden rond het thema
geluk.  De tweede week gingen de
leerkrachten voorlezen uit
geluksboeken, in week drie deden de
leerlingen een QR-zoektocht door de
school en de laatste week werd er
volop aan leesbevordering gedaan in
de klas.

CLB

Maandag 03/04 van 8.30u tot 12u en van 13u tot
16.30u
Dinsdag 04/04 van 8.30u tot 12u en van 13u tot
16.30u

Tijdens de paasvakantie is  het CLB beperkt open en
telefonisch (03/316 20 20) bereikbaar op volgende
momenten:

De CLBch@t is t i jdens de paasvakantie op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
geopend, telkens van 14u tot 21u.  Op paasmaandag
(10/04) is  deze gesloten.  Via de CLBch@t kunnen
leerlingen en ouders gratis en anoniem terecht met
alle vragen over welbevinden, studies en
gezondheid.  Surf naar https://www.clbchat.be

Oog voor lekkers
Elke donderdag genieten alle kinderen van SJB van
een stukje fruit  of groente,  heerli jk !  We kunnen dit
als school aanbieden dankzij  de samenwerking
met de gemeente Kruibeke en het project ‘Oog
voor lekkers’  van de Vlaamse overheid.

http://www.clbchat.be/
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Vakantiedagen
3de trimester

1  mei:  Dag van de Arbeid
2 mei:  Pedagogische studiedag
18 mei:  O.L.H.  Hemelvaart
19 mei:  Brugdag
29 mei:  Pinkstermaandag
30 juni (12u):  Start
zomervakantie

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Bouwwerken SJB
Een nieuwe zomervakantie in het verschiet,  dat
betekent nieuwe grote werken op SJB! De daken
van de oudste drie gebouwen worden vervangen
door een beter onderdak,  isolatie en nieuwe leien.
De nodige voorbereidingen voor het
ventilatiesysteem worden ook getroffen.  Voor het
bouwverlof wordt de school in stell ingen gezet.  Het
doel is  om tegen eind augustus het voorste gebouw
(fase 1)  en de turnzaal (fase 2) waterdicht te
hebben. Het achterste gebouw (fase 3)  zal  in de
herfstvakantie aangepakt worden.
De afbraakwerken gebeuren op momenten dat er
geen kinderen op school aanwezig zi jn.  De andere
werken zullen ti jdens het begin van volgend
schooljaar verder doorlopen. Hierdoor zal de school
beperkter toegankeli jk zi jn.  De juiste planning met
afspraken wordt voor aanvang van het nieuwe
schooljaar nog gecommuniceerd.
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Welk type parkeerder ben jij? 

Struisvogel-
parkeerder

Deze op het eerste
gezicht vriendeli jke

soort parkeert op
de eerste de beste
plaats die hij  ziet .

Al beweert hij
nadien dat hij  niet

had gezien dat je er
niet mocht
parkeren.

Parkeerzebra Parkeerkoekoek

Koekoeken leggen
hun eieren in een
vreemd nest.  Net

zo droppen
parkeerkoe-

koeken hun wagen
voor of (waarom

niet) op het
voetpad. 

Deze viervoeter is
gespecialiseerd in

camouflage.  
Hij  wordt

aangetrokken door
zebrapaden, waarop

hij  onbeweegli jk
bli j ft  staan,  hopend
dat roofdieren met
blauwe strepen het

niet opmerken. 

Parkeermossel

Deze soort tref je
vooral aan in de

kus-en-ri j-zone van
de school.  In

plaats van meteen
weer te

vertrekken, bli j ft
een parkeermossel

graag plakken.

Werken G. De Cremerstraat
De werken in de G.  De Cremerstraat zouden na de paasvakantie ten einde moeten
zijn.  Dit betekent dat de Zoete Moederstraat terug een éénrichtingsstraat wordt (van
boven naar beneden).  De straat van de school is  verkeersvri j  van 8u tot 8.30u en van
15u tot 15.30u. Gelieve hiermee rekening te houden en ook het stationeren/parkeren
op het kruispunt beneden te vermijden. Dit in functie van de veil igheid van de
schoolgaande jeugd. Op het einde van de lesdag worden bij  de lagere school twee
rijen gevormd, de benedenrij  en de bovenrij .  Fietsers sluiten steeds achteraan bij
deze ri jen aan. De benedenrij  zet de kinderen over en begeleidt de kinderen ook tot
aan de parking in de Broekstraat.

Schoolstraten,  Octopuspalen,  veil ige routes naar school,  gezonde lucht voor
kinderen, enzovoort.  Wij  gaan steeds op zoek naar manieren om de schoolomgeving
veil iger te maken. Bij  deze doen wij  een oproep om je steentje bij  te dragen! Ook j i j
kan als ouder de schoolomgeving veil iger maken door alti jd veil ig en correct te
parkeren. 
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Anti-verveeltipsvakantie
 

Ingrediënten
200 gram roomboter

125 gram witte basterdsuiker
2 eieren

400 gram bloem
15 gram vanil lesuiker

snufje zout

Wat is geen zoogdier?
a spin

c walvis
b kat

d hond

Uit welk land komt pizza?  

Amerika

Frankrijk 

Italië

België

Hoeveel nullen heeft eenmiljoen?
3

6
9

10

maak een 

beschilder eitjesmaak vliegtuigjesvan papier (raceom ter verst)maak tekeningenen ga ze in debrievenbussenstoppen

     stoepkrijttekening

ga stofzuigen

vraag een vriendje

om te komen    

 spelen

maak je eigen

knikkerbaan uit

karton

bekijk oude foto's

Wat vieren we met Pasen?
a dat baby Jezus geboren is

b dat Jezus opgestaan is uit  de dood
c dat de paashaas jarig is

 

QUIZ
 

Recept: Paaskoekjes

Bereidingswijze
1)  Mix alle ingrediënten door elkaar 
2)  Meng daarna alles door elkaar tot je er een grote bal van 
kan maken.
3) Leg deze in vershoudfolie voor 30 minuten in de koelkast.
4)Haal het deeg uit de koelkast en verwarm de oven voor 
op 180°C.
5)  Rol het deeg tot ca.  5 mm dikte uit  en steek er vormpjes 
uit .
6)Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat
 en bak voor 12 tot 15 minuten goudbruin.

Mopje

Twee eieren staan in de ri j  aan

de kassa van de winkel .  Vraagt

het ene ei  aan het andere:  

"Zeg,  hoe gaat het nu met je

broer?" Antwoord van het

andere ei :  "Heel goed, hij  is  nu

advocaat"


