JOMA-NIEUWS
november - december

Merksem, 27 oktober 2017
Beste ouders en leerlingen,
Het schooljaar is nu 2 maanden bezig. Onze kinderen hebben in deze tijd al leuke, leerrijke dingen
meegemaakt. Op onze website www.jomabasis.be kan u foto’s terugvinden van verschillende
activiteiten.
In deze brief vindt u het programma voor de volgende 2 maanden.
Na onze maandplanning staan er ook nog enkele informatieve weetjes.
We wensen iedereen een deugddoende herfstvakantie.
Leerkrachten en directie van Joma

MAANDKALENDER

november
HERFSTVAKANTIE: van ma 30/10 tot vrij 3/11
Vergeet niet om de lekkere marsepein en de wafels te verkopen!
Hoe meer er verkocht is, hoe meer we leuke materialen kunnen aankopen.
heel de school
Start FLUO-actie! (elke morgen fluo-vest aandoen!)
ma 6 nov.
3L, 6C
zwemmen
woe 8 nov.
5A
medisch onderzoek
ma 13 nov.
di 14 nov.
woe 15 nov.

heel de school
1L,2L,4L,5L,6A,6B
heel de school

ma 20 nov.

2L
3L, 6C

woe 22 nov.
vrij 24 nov.
di
28
nov.
woe 29 nov.
do

30 nov.

AFREKENEN van de marsepein- en wafelverkoop
zwemmen
VRIJAF: pedagogische studiedag
vertrek boerderijklassen
zwemmen

2L
5C
1L,2L,3L,4L,5L,6L
3K
6L

terugkomst boerderijklassen
medisch onderzoek
danshappening in de namiddag (infobrief volgt)
kleutermenu
bezoek Pelgrom

1L,2L,4L,5L,6A,6B

zwemmen

ouders van kleuters
5B
heel de school

opstart uitleen-spel-o-theek (info: lees verder)
medisch onderzoek
Lekkerbekkenfestijn
De marsepein en wafels worden meegegeven.

december
vrij

1 dec.

heel de school
3K

wintermarkt
theater

ma

4 dec.

kleuters, 1L, 2L
3L, 6C

bezoek van de Sint en zijn Zwarte Pieten.
zwemmen

di

12 dec.

woe 13 dec.
ma 18 dec.
woe 20 dec.
do

21 dec.

vrij 22 dec.

1L,2L,4L,5L,6A,6B
ouders van kleuters
1B

zwemmen
uitleen spel-o-theek
medisch onderzoek

3L, 6C
zwemmen
1L, 2L
theater
hoofdschool
Jomapraatje
1C
medisch onderzoek
5L
bezoek aan Technopolis
lagere school
leerlingen krijgen hun winterrapport mee naar huis.
lagere school
kerstviering
heel de school
kerstdrink op de wijkschool
KERSTVAKANTIE: van ma 25/12 tot vrij 5/01

*** PRAKTISCHE INFO kleuter- en lagere school***
* Start FLUO-actie! (Van de herfstvakantie tot 28/02/2018)
Omdat we de verkeersveiligheid voor onze kinderen heel belangrijk vinden, willen we graag
ALLE kinderen tussen de herfst- en de krokusvakantie in fluo naar school zien komen.
Ook dit jaar doen we mee aan de ‘HELM OP FLUO TOP’-actie. Hierbij spaart elk kind voor een
gratis, leuke uitstap.
* Wintermarkt
Op 1 december wordt onze hoofdschool omgetoverd in een heuse wintermarkt.
Op die avond hebt u ook de mogelijkheid om een lekkere spaghetti te komen eten. Vergeet je er
zeker niet voor in te schrijven. Dit kan via mail naar oudervereniging@jomabasis.be of via de
inschrijvingsstrook.
* Kerstdrink op de wijkschool
Op vrijdag 22 december willen we graag met jullie het einde van het eerste trimester feestelijk
afsluiten met een lekker drankje. Iedereen is vanaf 15u20 welkom op onze wijkschool. Daar
kan u tegen democratische prijzen een drankje kopen. De opbrengst van deze drink wordt aan
een goed doel uit onze parochie geschonken.
* Kiwi-sticker-actie
U hebt via uw kind een papiertje meegekregen waarop u stickers van kiwi's kan kleven. Dit
papiertje met stickers kan u heel de maand november en december afgeven op school. Zo
sparen we voor gratis "kiwi-"ballen. Alvast bedankt voor jullie inzet.
U kan via de turnmeesters altijd nieuwe briefjes krijgen.

* Poort ’s middags open om 13u15
Op vraag van enkele ouders is er beslist om de poorten in de Papaverstraat en in de
Kwadeveldenstraat ’s middags reeds te openen om 13u15. Zo hebben ouders die kinderen
hebben op onze hoofd- en wijkschool meer tijd om hun kinderen op beide plaatsen af te zetten.
Stuur uw kind zeker niet te vroeg naar school.

*** PRAKTISCHE INFO kleuterschool***
* Uitlenen van materialen bij de spel-o-theek
Op de ouderavond begin september is juf Inge komen vertellen over de werking van de
spel-o-theek.
De spel-o-theek bevat verschillende gezelschapsspellen en doe-materialen op het niveau van
kleuters. Deze spellen kan je gratis komen uitlenen en dit vanaf woe 29 november. Het
uitlenen gebeurt om de 14 dagen op woensdag tussen 12u00 en 12u35 op de wijkschool. Ook
ouders van de hoofdschool mogen materialen komen ontlenen.

*** PRAKTISCHE INFO lagere school***
* Nieuw uniform
We hebben jullie al meermaals op de hoogte gebracht dat we vanaf volgend schooljaar starten
met een uniform. Vanaf het moment dat het schooluniform beschikbaar is, zullen we deze
tentoonstellen.
Toch willen we graag al enkele kledijvoorschriften en afspraken meegeven.
1) Het uniform zal bestaan uit:
- lichtblauw poloshirt (verplicht aan te kopen)
- lichtblauwe souspull (verplicht aan te kopen)
- lichtblauw hemd (meisjes- en jongensmodel) (verplicht aan te kopen)
- marineblauwe sweater met schoollogo (verplicht aan te kopen)
- marineblauw sweatervest met rits met schoollogo (verplicht aan te kopen)
- marineblauw plooirokje voor de meisjes (verplicht aan te kopen)
- marineblauwe geklede lange broek (via uniformwinkel of in een andere winkel)
- marineblauwe geklede korte broek (via uniformwinkel of in een andere winkel)
2) Vanaf 1 september 2018 moeten alle leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
verplicht het schooluniform dragen. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten niet de
verplichte T-shirt, rok of trui aandoen. MAAR ... zij moeten wel in marineblauwe trui, rok of
broek en lichtblauwe of marineblauwe T-shirt of hemd naar school komen.
3) De andere voorschriften zijn:
- jas: marineblauw zonder tekening
- schoenen: zwart, wit, donkerblauw en bruin
- kousen of kousenbroek: wit of donkerblauw
- accessoires (muts, sjaal, handschoenen): zwart, wit, donkerblauw en bruin

* Spaarplan themaklassen
Bij ons op school hebben onze leerlingen 3 keer de kans om op meerdaagse uitstap te gaan.
Elke keer opnieuw ervaren we dat dit een enorme belevenis is voor de kinderen. Maar zo’n
uitstap kost wel wat geld. Om ervoor te zorgen dat u als ouders niet alles ineens dient te
betalen, starten we vanaf dit schooljaar met een uitgebreid spaarplan.
Dit houdt in dat u
- in het 1ste leerjaar via de schoolrekeningen een kleine bijdrage zal betalen voor de
boerderijklassen in het 2de leerjaar.
- in het 3de leerjaar en het 4de leerjaar via de schoolrekeningen een kleine bedrag betaalt voor
de zeeklassen in het 4de leerjaar.
- in het 5de leerjaar een bedrag via de schoolrekeningen zal betalen voor de Ardennenklassen
in het 6de leerjaar.
Wanneer uw kind om een gegronde reden niet kan meegaan op een themaklas krijgt u het
gespaarde bedrag terugbetaald.
* Turnzakken
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de aanbesteding van de nieuwe gymzakken op zich liet
wachten. Ondertussen is dit in orde. Toch stellen we de verplichte aankoop van een turnzak uit
naar 1 september 2018. Dit schooljaar voorzien de ouders nog zelf een turnzak.
*** WIST JE DAT ***
* WIST JE DAT …
- je bij verschillende ziekenfondsen een terugbetaling krijgt voor themaklassen (bij ons
boerderij-, zee-, en ardennenklassen)? Bij sommige kan je zelfs voor schooluitstappen van
één dag een bedrag terugkrijgen. Vraag zeker inlichten bij je kantoor of via de website van
jouw ziekenfonds.
-

er op de markt in Merksem (elke dinsdag voormiddag) een spelletjespuzzelbus staat? Hier
kan je spelletjes en puzzels uitlenen.

-

er een organisatie bestaat dat je kind helpt voor te bereiden op de kleuterschool? Deze
organisatie heet “Instapje”. Is je kind tussen de 12 en maximum 16 maanden oud en woon
je in een district van Antwerpen? Dan kan je een instapmedewerker gratis bij jouw thuis
vragen om met je kind te spelen, lezen, zingen, … . Dit voor 1 uur per week. Deze
medewerker spreekt de thuistaal. Meer info bij Nikki Beckx 0473/99 12 58 of via mail
instapje@landelijkekinderopvang.be

-

je elke week op donderdag tussen 10 en 12 uur met je peuter (van 1 tot 3 jaar) gratis kan
komen spelen en bewegen in een prikkelende omgeving? Meer info op 0474/36 41 01 of
via mail Buurtsport.Merksem@stad.antwerpen.be
je met je vragen over sportclubs, sportkampen tijdens schoolvakanties, sport voor jezelf, …
terecht kan bij Buurtsport Merksem? charlotte.vanturnhout@stad.antwerpen.be /
sofie.merckelbagh@stad.antwerpen.be / Buurtsport.Merksem@stad.antwerpen.be

