JOMA-NIEUWS
januari - februari

Lieve ouders,
Allerliefste kinderen,
Het is weer de tijd van het jaar.
We staan hier met onze nieuwjaarswensen klaar.
Zo vlug is weer een jaar voorbij.
Was je tevreden, bedroefd of blij?
We wensen jullie vreugde, gezondheid, geen piekergedoe,
geen zeuren en zagen, dat maakt je zo moe.
Iedereen moet een steentje bijdragen.
Niet meer pesten, alleen maar plagen.

Samen met jullie willen we eraan beginnen.
We laten alleen nog vriendschap binnen.
Geen ruzie of geweld, daar gaan we aan werken.
Zodat iedereen het kan merken.
Voor iedereen respect!
Voor juffen, meesters, mama’s, papa’s, zussen, broers en ook onze vrienden.
Dat hopen we in 2018 zeker te vinden.
Bij een nieuwjaar horen wensen
van gezondheid en geluk,
voor al die mensen die ons helpen stuk voor stuk.
Bij nieuwjaar horen wensen
liefst vol kleur en ook vol licht,
die brengen we jullie het beste met een vrolijk en blij gezicht.
Bij nieuwjaar horen wensen heel persoonlijk en speciaal,
voor jullie ’t allerbeste!
en voor ons respect: dat is ideaal!!!

MAANDKALENDER

januari
kerstvakantie
van ma 25/12/’17 tot vrij 5/1/’18
ma

8 jan.

di

9 jan.

woe 10 jan.
ma 15 jan.
di

16 jan.

woe 17 jan.
do

18 jan.

heel de school
1L,2L,4L,5L,6A,6B
ouders instappers
ouders van kleuters
3L, 6C
4B
4C
heel de school
4A

do 25 jan.
vrij 26 jan.

1L,2L,4L,5L(6L niet!)
6L
1K, 2K
6L
1A
ouders van kleuters
1L,2L,3L,4L,5L,6L
ouders van 3K
3K

ma 29 jan.
di 30 jan.
woe 31 jan.

3L, 6C
6L
heel de school

di

23 jan.

woe 24 jan.

Start 2de trimester
zwemmen
infoavond
uitleen spel-o-theek
zwemmen
bezoek brandwondencentrum
bezoek brandwondencentrum
GEKKE FLUODAG
Iedereen in fluo verkleed naar school komen
bezoek brandwondencentrum
zwemmen
bezoek aan secundair JOMA
toneel “ Lotte en de slodderkop”
bezoek aan secundair Groenendaal
medisch schooltoezicht
uitleen spel-o-theek
namiddag: zweminstuif
infoavond rond schoolrijpheid
uitstap kleutermenu
zwemmen
toneel “Adembenemend”
VRIJAF: pedagogische studiedag

februari
do
di

1 feb
6 feb.

woe 7 feb.

di

20 feb.

woe 21 feb.
do 22 feb.
vrij 23 feb.
ma

26 feb.

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

individueel oudercontact i.v.m. overstap middelbaar
zwemmen
Dikke-truien-dag (We zetten de verwarming een graadje
minder)
heel de school
CARNAVAL
Iedereen mag verkleed naar school komen.
ouders van kleuters
uitleen spel-o-theek
Ouders 6L
Info-avond over secundair (alle Merksemse scholen samen)
krokusvakantie:
van ma 12/2/’18 tot vrij 16/2/’18
1L,2L,4L,5L,6A,6B
zwemmen
3L, 4L
toneel
ouders van kleuters
uitleen spel-o-theek
ouders van 3K
oudercontact
ouders
Quiz
3L, 6C

zwemmen

*** PRAKTISCHE INFO kleuter- en lagere school***
data/info om te onthouden
woe 7 maart 2018
do 29 maart 2018
vrij 20 april 2018
ma 30 april 2018
woe 9 mei 2018
vrij 8 juni 2018
vrij 29 juni 2018

filmnamiddag voor 1ste leerjaar tem 6de leerjaar
oudercontact voor 1ste en 2de kleuterklas en 1ste tem 5de leerjaar
schoolfeest op de hoofdschool (15u30 – 19u00)
vrijaf: vrije keuzedag
vrijaf: pedagogische studiedag
’s avonds fuif voor leerlingen van 1ste tem 6de leerjaar
school tot 12u25. In de namiddag wordt er geen opvang voorzien.

U vindt nog meer data op onze website: www.jomabasis.be
* Deur ingang Fr. Adriaenssensstraat: aanbellen tussen 8u00 en 8u25 en tijdens de lesuren.
Wij vragen elk jaar opnieuw om kinderen niet te vroeg naar school te sturen wanneer het niet
de bedoeling is dat ze in de voorbewaking zitten. Toch komen er op de hoofdschool reeds vele
ouders en kinderen in de gang staan voor de school begint (voor 8u25).
Dit maakt het onze juf van de voorbewaking heel moeilijk om nog een correct overzicht te
houden van wie wel of niet in de voorbewaking zit. De kinderen die toch naar de voorbewaking
gaan, kunnen er ook heel moeilijk door omdat de gang reeds te vol staat.
Daarom hebben we beslist om de tussendeur te sluiten tussen 8u00 en 8u25. Omdat ons
secretariaat dan bemand is, kunnen de kinderen die naar de voorbewaking gaan, bellen en
rustig naar binnen gaan. En zo kan onze juf van de voorbewaking al haar kinderen goed in het
oog houden.
* Betalingen: mededeling vermelden!!!
Onze secretaressen merken dat ouders vaak vergeten de gestructureerde mededeling toe te
voegen bij een overschrijving. Als kinderen een andere achternaam hebben dan de betaler (als
de moeder of plusouder of … betaalt) is dit soms heel moeilijk terug te vinden. Gelieve hier zeker
volgende keren op te letten!!!
* Te late terugkomst bij uitstappen
Wanneer onze klassen een uitstap maken die verder weg is, kan het gebeuren dat (door files) ze
soms te laat terug zijn. We gaan jullie via onze website op de hoogte proberen te houden
wanneer er klassen zijn die te laat zouden aankomen. Ook trachten we dan een geschatte tijd
erop te plakken. Maar u weet dat dat met Belgische files niet altijd gemakkelijk zal zijn.
* Bij ziekte / afwezigheid: de school verwittigen voor 9 uur.
Wij zijn verplicht om voor 9 uur de aanwezigheden door te geven van onze kinderen. Mogen we
daarom vragen om de school voor 9 uur te verwittigen wanneer uw kind niet op school kan zijn.
Zo kunnen wij ineens de juiste info doorgeven.
* Te-laat-komers:
We merken, jammer genoeg, dat er toch wel wat kinderen te laat komen. Dikwijls zijn dat
dezelfde kinderen. Dit is heel vervelend voor de klasleerkracht en de medeleerlingen. Bij het te
laat binnenkomen van de klas stoort dit nog een geruime tijd (boekentas leegmaken, info die al
gegeven is, moet herhaald worden, …). De namen van deze kinderen worden opgeschreven.
Wanneer kinderen 5 keer te laat komen brengen we u, ouders hiervan op de hoogte met een
brief en eventueel met een gesprek.

* WIST JE DAT …
 Naamtekenen van kledij en brood- en koekendozen
Het schooljaar is nu 4 maanden bezig en we hebben weeral een enorme berg verloren voorwerpen.
Willen jullie daarom AUB alle truien, jassen, handschoenen, sjaals, mutsen, fluohesjes, brooddozen,
koekendozen, zwemkledij, turnkledij en turnpantoffels naamtekenen?
 Tip vanuit het kriebelteam.
Haren heel goed uitspoelen nadat het met shampoo / balsem gewassen is. Dit om “schilfers” in de
haren te voorkomen.
 FLUO-actie al heel geslaagd!!!
We zien elke morgen heel veel kinderen met hun fluohesje naar school komen. Dat vinden
we superknap! Blijf dit zeker doen tot 28/02/2018! Zo geraken jullie aan een volle
spaarkaart en kunnen jullie gratis naar de Zoo Van Antwerpen of Planckendael!!!
 Wintermarkt
HARTELIJK BEDANKT aan alle mensen die er voor zorgden dat de wintermarkt een warm
feest werd.
 Marsepein- en wafelverkoop
Ook een HELE GROTE DANK U WEL aan alle leerlingen en ouders die er voor gezorgd hebben dat
onze marsepein- en wafelverkoop ook dit jaar weer een succes was.

*** PRAKTISCHE INFO kleuterschool***
* Reminder: uitlenen van materialen bij 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. 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***
* Reminder: nieuw uniform
Vanaf volgend schooljaar starten we met een uniform.
We geven nog eens enkele kledijvoorschriften en afspraken mee zodat u misschien in de
komende solden-periode al dingen kan aankopen.
 Het poloshirt, souspull, hemd, sweater en rok moeten verplicht aangekocht worden via de
uniformwinkel.
 De kledij die u elders kan kopen zijn:
- broek: marineblauwe geklede lange en korte broek
- 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
(Onder marineblauw verstaan we een donkere, diepe blauwtint.)
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.

