Nieuwsbrief januari 2018
Voor u ligt de vijfde 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
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. Sinterklaas heeft het land verlaten en
thuis en op school worden voorbereidingen getroffen voor het kerstfeest. De kerstboom
met kerstverlichting, een kerststal en kerststerren zorgen voor een warme sfeer thuis
en op school. Er worden allerlei activiteiten ontplooid om het kerstfeest te vieren.
Wij wensen u en uw familie veel plezier met deze voorbereidingen en wensen u heel
fijne kerstdagen toe en een mooie jaarwisseling.

Hieperdepiep hoera!
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
9 januari

Groep Naam
8
Isa Veeke

Leeftijd
12

15 januari
17 januari

6
6

Nynke Dingemans
Freek Lazeroms

10
10

27 januari
29 januari

8
8

Nence Lazeroms
Sophie Schmitz

12
12

Absentiemeldingen
Sinds december kunt u de tool 'absentiemelding' gebruiken. Meneer Anton en de
leerkracht(en) van uw kind krijgen de absentiemelding binnen. Ook is het
mogelijk om een toelichting te geven.Nu komt het voor dat er enkele telefoontjes
tegelijkertijd binnen komen en dan kunnen we u niet (direct) te woord staan.
Dat is voor u en ook voor ons vervelend.

Agenda
9 januari
Inloop CJG 15.15 uur
10 januari
luizencontrole
17 januari
Activiteit bibliotheek
“Mutsen en losers”
groep 7-8
24 januari
Nationaal
voorleesontbijt
30 januari
Voorstelling groep 3-4
“ik woon in het
alfabed”

Groep 5-6 bezoekt theaterschuur in Zevenbergen
Op donderdag 16 november heeft groep 5-6 een bezoek gebracht aan de Schuur
in Zevenbergen. Eric Borriana, verhalenverteller van beroep, vertelde het verhaal
“Een brief voor de koning”. De leerlingen vonden het een mooi verhaal en hebben
genoten van deze voorstelling.

Actie supermarkt Jumbo
Donderdag 14 december heeft meneer Anton een cheque
overhandigd gekregen in de Jumbo van Klundert. Wij willen alle
ouders en anderen bedanken voor het meedoen aan de actie
‘Sparen voor je Sc hool’. Heel veel schoolpunten zijn door u
ingeleverd. Wij gaan voor onze leerlingen weer iets moois kopen
van de € 221,71.

Sinterklaas op school
Wat was het weer een geweldig feest. Sinterklaas en de 2 pieten kwamen in een cabrio, een heel kleine
cabrio naar school gereden. De staf stak boven de auto uit en bij het uitstappen bleken er zelfs 2 pieten in
het autootje te zitten. Meneer Niels ontving Sinterklaas en zijn pieten. Zij hadden eigenlijk juf Lianne
verwacht, maar die zit in de sneeuw in Frankrijk vertelde meneer Niels. Na het ontvangst gingen de kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 in de klas hun surprises uitpakken. Er waren heel mooi surprises gemaakt en er was
ook veel aandacht besteed aan de rijmen. De kinderen uit groep 1 t/m 4 gingen naar de gymzaal om daar
stempeltjes te verdienen voor hun Elfstedentocht. De pieten hielpen waar ze konden en Sinterklaas genoo t
van alle activiteit om hem heen.

Informatie over de kerstviering op school
Op donderdag 21 december vindt de kerstviering plaats. ’s Ochtends nemen de kinderen fruit en drinken
mee naar school. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij. De kinderen worden om 17.00 uur op school
terugverwacht. We starten met een kerstbuffet in de klassen. Na het kerstbuffet wordt door de kinderen een
voorstelling over het kerstverhaal verzorgd in de kerk. De voorstelling begint om 18.15 uur en duurt
ongeveer een half uur. Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom bij de voorstelling. Na afloop
van de voorstelling kunnen de kinderen in de kerk worden opgehaald.

Wij wensen u en uw gezin mooie kerstdagen toe
en een fantastisch 2018.

team van de Sint Jozefschool

