Nieuwsbrief november-december 2017
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Met deze nieuwsbrief
laten we u weer weten wat er allemaal in en rondom de school gebeurt.
Deze nieuwsbrief vindt u ook op de website: www.rkbstjozef.nl

Agenda
16 november
Voorstelling groep 5-6
“De brief voor de
koning”

Dit is de een na laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. Voortaan zult u in de laatste
week van de maand een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de komende
maand en een terugblik op activiteiten van de maand waarin u de nieuwsbrief ontvangt.
4 december
Wij wensen u weer veel leesplezier!

Sinterklaasviering

Hieperdepiep hoera!
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
8 november
10 november
10 november
13 november
13 november
18 november
25 november
3 december
3 december
5 december
6 december
13 december
13 december
13 december
16 december
20 december
29 december

Groep
7
5
5
2
7
6
7
4
4
2
4
3
6
8
8
3
4

Naam
Zoë de Jong
Ciske Schmitz
Donna Timmermans
Alysha Masseurs
Amber-fé de Vos
Britt Groenendijk
Stijn Verschuren
Marit Holterman
Sterre Holterman
Mats Dingemans
Jayden Mataheru
Saar Frijters
Wout Frijters
Mette Dingemans
Marthe van Loon
Janneke Verwater
Jaymey Schippers

Leeftijd
11
9
9
6
11
10
11
8
8
6
8
7
10
12
12
7
8

12 december
Theaterbattle groep 7
21 december
Kerstviering van
17.00 uur – 19.00 uur
13.00 uur tot 15.15
uur groep 1 t/m 8 is
vrij.
22 december
Start Kerstvakantie
Kerstvakantie
22-12-17 t/m 7-1-18
Week 51
Nieuwsbrief januari

Schooljaar 2017-2018
Van 15.15 uur tot 16.00 uur
9 januari 2018
20 februari 2018
10 april 2018
22 mei 2018
5 juni 2018

Inloopspreekuur St. Jozefschool
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er als ouder niet alleen
voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag
hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en nog veel meer.
CJG- Leerlingenzorg denkt mee met ouders en school wanneer er zowel thuis als op school vragen zijn.
Op de basisschool van uw kind, kunt u binnenkort gebruik maken van de inloopspreekuren verzorgd door een van
onderstaande medewerkers vanuit het CJG. Je kunt als ouder vrijblijvend binnen lopen. Het spreekuur is een keer per
maand op dinsdag tussen 15.15 en 16.00 uur

Digiduif gebruiken voor mail
Graag wil ik u vragen het mailadres n.groels@borgesius.net te gebruiken ipv gebruik te maken van DigiDUIF.
Een mail verstuurd door u via DigiDUIF is voor mij niet te beantwoorden.
Extra tijd voor het eten van fruit
Maandag 20 november heb ik een vergadering met de MR. Het enige onderwerp van deze vergadering zal
zijn hoe we de kinderen extra tijd geven om hun fruit op te eten. Via een DigiDUIF bericht zal ik u de
uitkomst van deze vergadering mededelen.
Optreden Orpheus in groep 5-6
Vrijdagochtend 10 november ging groep 5-6 naar
Standdaarbuiten. Ze zijn naar de voorstelling Orpheus
geweest, gespeeld door Philharmonie Zuidnederland.
De kinderen zaten eerste rang, rondom de speelvloer.
Hierdoor konden ze de voorstelling intens meebeleven. Het
thema van de voorstelling was ‘herinneringen’. Met de
prachtige muziek, het toneelspel, de poëtische teksten en
de inrichting van het toneel werden de kinderen
meegevoerd in de mythische voorstelling. Groep 5-6 heeft
er erg van genoten.

Voorleeswedstrijd
Deze week hebben Zoë en Tessa in de groepen 1 t/m 6 voorgelezen. Op vrijdag 17 november wordt bekend
wie van beide dames de St. Jozefschool mag vertegenwoordigen bij de voorleesfinale in het gemeentehuis in
Zevenbergen. Het blijft dus nog even spannend.
team van de Sint Jozefschool

