Nieuwsbrief februari 2018
Voor u ligt de zesde 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

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. Wij wensen u weer veel leesplezier!

7 februari
Activiteit bibliotheek
“Mutsen en losers”
groep 7-8

Terugblik kerstviering
Op donderdag 21 december vond de kerstviering plaats. Mooi aangekleed en in de
handen schalen met allerlei lekkers kwamen de kinderen op school om 17.00 uur.
In de klas genoot iedereen van een heerlijk kerstbuffet. De sfeer in ieder lokaal was
fantastisch. Na het kerstbuffet zijn we naar de kerk gegaan voor de Kerstviering.
De kerk zat helemaal vol en iedereen kon genieten van het kerstspel en de
kerstliederen. Alle (groot)ouders en kinderen willen we bedanken voor het klaarmaken
van het kerstbuffet. Ook de oudercommissie bedankt voor hun inzet. En dank aan de
ouders die meehielpen om alles op school op te ruimen. Veel handen maken ………..

9 februari
Carnavalsontbijt en
carnaval.
12.00 uur
carnavalsvakantie.
20 februari
CJG inloop 15.15 uur
21 februari
Luizencontrole
27 februari
Voorstelling groep 5-6
“Hoe Mieke Mom haar
maffe moeder vindt
27 februari
Adviesgesprekken
groep 8

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

Datum
16 februari

Naam
Jinthe van der Aa

Groep
6

Leeftijd
10

Informatie over de studiemiddag/studieavond van 23 januari jl.
Onder leiding van Francoise Timmermans van de KPC Groep hebben we een studiedag/avond gehad met als
onderwerp het kind-ouder-leerkrachtgesprek. Hier gaan we naar toe werken en waarschijnlijk volgend
schooljaar toepassen. Dit schooljaar gaan we ons richten op feedbackgesprekken met kinderen ter
voorbereiding van deze kind-ouder-leerkracht gesprekken.
Carnaval

Motto “We make d'r een potje van”
Langzaamaan begint het aantal carnavalsactiviteiten toe te nemen.
Carnavalskleding is bij elkaar gezocht. Op vrijdag 9 februari start
carnaval dan echt. Op school besteden we hier natuurlijk aandacht aan.
We hebben een leutig programma voor onze kinderen. Zie hieronder.
Op vrijdag 9 februari starten we om 8.40 uur met een voorleesontbijt.
Ook prins Jerommeke komt dan voorlezen. Tot de pauze om 10.15 uur
vinden er carnavaleske activiteiten plaats in de klas en in de gymzaal.
Na de pauze wordt eerst de jeugdraad voorgesteld en daarna gaan we
dansen en hossen. Om 11.00 uur gaan we ons klaarmaken voor de
optocht. De carnavalsoptocht vertrekt om 11.11 uur vanaf het
schoolplein. Bij terugkomst volgt de prijsuitreiking. Na afloop van de optocht nodigen wij u uit om naar de
prijsuitreiking te komen luisteren in de gymzaal onder het genot van een kopje koffie/ thee.
Wij hopen dat jullie allemaal komen kijken hoe onze kinderen “…ER UN POTJE VAN MAKE…”
Verkeersregelaars, café Noordhoek, oudercommissie alvast bedankt voor jullie medewerking!

Groep 8 bezoekt Prinsentuin in Oudenbosch
Groep 8 heeft vrijdag 26 januari de Prinsentuin in Oudenbosch bezocht. De leerlingen hebben verschillende
workshops gehad, zoals het maken van een vogelhuisje, kruidenboter maken en vragen beantwoorden over
dieren die ze op de Prinsentuin hebben. Het was een geslaagd bezoek.

