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1. Opkikkertje van de maand 

 

Een kind is als een vlinder in de wind, 
de ene vliegt hoog, de andere vliegt laag 

maar ieder op zijn eigen niveau. 
Geef ze een pluim en kinderen krijgen vleugels, 

dus neem de tijd voor een complimentje! 
 

2. Communicatie via Questi voor ouders 
Heel wat communicatie tussen school en ouders verloopt via Questi voor ouders.  
Onze leerkrachten hebben tijdens de schooldag geen tijd om de berichten van ouders na 
te kijken. 
Indien je tijdig weet dat je kind vroeger zal worden afgehaald of door omstandigheden 
afwezig zal zijn, laat je dit liefst de dag ervoor weten. Voor het vroegtijdig afhalen moet 
ook steeds een formulier ingevuld worden. 
 
Zijn er dringende zaken, dan kan je steeds de school telefonisch bereiken op 
03/325.16.88. 
Alvast bedankt!  

 
3. Bosklassen 

            Het is weer zover. Ons zesde leerjaar vertrekt op 17 oktober voor 5 dagen op  
            bosklassen naar Durbuy. 
            Samenwerken, grenzen verleggen, elkaar buiten 

               klasverband leren kennen, elkaar steunen, 
               genieten. 
            Dit wordt zeker een onvergetelijke week! 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLm_hbz188cCFQvVGgodY4gNrg&url=http://photobucket.com/images/opkikkertje voor personen die het moeilijk hebben xxx&psig=AFQjCNHDC0GysDqu59iHgq29HjcI97LRSQ&ust=1442230494489491


 
4. Pedagogische studiedag 

Op woensdag 12 oktober hebben de leerlingen vrijaf. De leerkrachten worden 
echter wel op school verwacht voor de eerste pedagogische studiedag van dit schooljaar. 
Die dag werken we rond “effectief woordenschatsonderwijs bij kinderen”. 

 
5. Oudercontacten lagere school 

Op dinsdag 25 oktober en donderdag 27 oktober 2022 organiseren 
we oudercontacten voor de lagere school.  
Deze gaan door in de klas van je kind.  
Je zal binnenkort een uitnodiging krijgen om op dit oudercontact aanwezig  
te zijn. 
 

6. Oudercomité 
Bij ons op school vinden we het belangrijk dat we met zijn allen een team vormen. 
En met een team bedoelen we zowel onze kinderen, ouders, leerkrachten en 
iedereen die meewerkt voor of achter de schermen van onze fijne school. 
 
We zijn dan ook dankbaar voor een gemotiveerd en fijn oudercomité. 
Ze werken zeer hard mee aan allerlei activiteiten die onze school ten goede komen. 
 
Zij zijn echter altijd op zoek naar extra helpende handen of versterking, vandaar deze 
oproep van hen: 
 
Beste ouders, 
21 september kwam het oudercomité voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar. Naast 

enkele vertrouwde gezichten, zijn er ook nieuwe ouders die dit jaar mee activiteiten 

zullen organiseren. Wil je weten wie er allemaal in het oudercomité zit en wat we zoal 

doen, kijk dan zeker eens op de schoolwebsite. Spreek ons gerust aan als je nog tips of 

vragen hebt! 

Elke maand komen we bij elkaar om activiteiten voor te bereiden. Heb jij tijd en zin om 

eens op een activiteit te komen helpen en mogen we je daarvoor contacteren? Vul dan 

het formulier helpende handen in. Je kan het oudercomité ook volgen via 

facebook Oudercomité Sint-Rumoldusschool . Tot snel!  

 

7. Oog voor Lekkers – Smakelijke School 

 
Op school zijn we bezig om ons gezondheidsbeleid verder uit te werken. 
Voor het promoten van gezonde voeding nemen we dit schooljaar deel aan 2 
initiatieven.  
Zo stappen we in het verhaal van ‘Oog voor Lekkers’ en ‘Smakelijke School’.  
 
Op woensdag zullen de kinderen gedurende verschillende weken kunnen genieten 
van een gratis stuk vers fruit of groente. De juiste kalender volgt. 
Elke dinsdag en donderdag zullen we vanaf januari tijdens de middag gratis soep 
aanbieden in de koudere maanden en tijdens de warmere maanden fruit/groente of 
een yoghurt. 
 
Meer informatie volgt snel via een brief. 

 

http://www.sint-rumoldusschool.be/oudercomite.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4VAGf2mIUL3GiUhcZLY8MkaXNDz0i-3gm5OroSBrH8z7FXA/viewform
https://www.facebook.com/groups/634570683232127


8. Visie – welbevinden/ positieve ingesteldheid 

Ons schooljaar is ondertussen een maand bezig. 

Als uw kinderen de klas binnenkomen is het voor ons een prioriteit dat ze zich goed 

voelen in de klas. Dit is de basis om tot ontwikkeling te komen. 

 

We werken hier gedurende de hele dag aan, maar er zijn ook enkele specifieke zaken 

die regelmatig terugkomen op schoolniveau om te werken aan het welbevinden. 

 

* We doen regelmatig kindgesprekken om te peilen hoe het gaat met een kind, waar 

de zorgen zitten of waar we kunnen helpen. 

* Om de 3 jaar doen we een bevraging bij onze kinderen over hoe ze zich voelen bij 

ons op school. Dit wordt in team besproken en hier volgen acties uit. 

* We hebben ons portfolio, waar kinderen echt mogen tonen waar ze goed in zijn of 

waar ze trots op zijn. 

* We doen sinds enkele jaren ook oudercontacten met kijkwijzer. Een dag op school 

gaat over meer dan punten op een rapport. Hier proberen we te kijken of er een verschil 

is in hoe het kind zich laat zien thuis en op school. 

* … 

 

 
9. Overzicht uitstappen  

 Maak je eigen brood 3 oktober  3B 

 Midden in de moestuin 3 oktober  5A 

                                11 oktober  5B 

 Kabouter Wiebel is jarig 3 oktober  K3A en K3B 

 Sprookjeshuis 5 oktober  1A 

                     6 oktober  1B  

 Bosklassen 17-21 oktober  6de leerjaar         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

10. Kalender oktober 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     1 2 
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31       

 

Start 

herfstvakantie 

 

      

 

Let op! Het is herfstvakantie van maandag 31/10/2022 tot en met zondag 

06/11/2022 

 

 

 

 


