Nieuwsbrief maart 2018
Voor u ligt de zevende 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
Welkom nieuwe leerlingen
In maart komt Marcello Zoomer voor het eerst naar school. We wensen Marcello een
fijne schooltijd toe op onze school.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
zomervakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
4 mrt. t/m 8 mrt. 2019
valt in meivakantie
22 apr. t/m 3 mei 2019
30 mei en 31 mei 2019
10 juni 2019
Vrijdag 5 juli om 12.00 uur start
zomervakantie.
8 juli t/m 16 aug. 2019

Naast de vrije dagen tijdens vakanties zullen de leerlingen ook vrij zijn op een aantal
dagen dat we als team een studiedag hebben. Na goedkeuring van de MR zullen
deze dagen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief.
Sabine (BSO) stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers.
Sinds een aantal maanden werk ik met veel plezier op deze school.
Ik vind het fijn dat ik in deze nieuwsbrief de kans krijg om me voor te stellen en u
iets meer te vertellen over de bso. (Buitenschoolse opvang)
Mijn naam is Sabine Wierikx en ik ben 48 jaar. Getrouwd met Peter en we zijn de
trotse ouders van 3 kinderen. Mijn hobby’s zijn; creatief bezig zijn (knutselen,
tekenen, schilderen, haken), fotograferen, leuke dingen met mijn kinderen doen,
tuinieren, lezen en Netflix kijken. Ik ben door een auto ongeluk rolstoelafhankelijk.
Naar dat belemmert me niet in mijn leven en werk. Ik zeg altijd: ik kan alles behalve
lopen.

Agenda
12 maart
Studiedag; groep 1-8
is vrij
14 maart
Boomplantdag groep
7-8
Theaterbattle groep 78
15 maart
Doe Effe Normaal
groep 8
16 maart
-groep 1-2
voorstelling “Duizend
dingen over
Nederland”
-Rapport 2
21 maart
Activiteit bibliotheek
groep 5-6
“biepstore”
22 maart
Bezoek groep 5-6 aan
bibliotheek in
Zevenbergen
23 maart
Groep 7-8:
voorlichtichting Halt
over online veiligheid
28 maart
Paasviering
29 maart
Goede Vrijdag; 1-8 is
vrij

Ik vind het mooie van mijn werk om ieder kind op zijn/haar manier een geborgen plek te
geven op de bso. Na een dag school moet een kind zich kunnen ontspannen en zichzelf
kunnen zijn. De manier hoe ze dat uitten is per kind verschillend. We spelen indien
mogelijk lekker buiten, er wordt geknutseld, en op allerlei manieren gespeeld. We hebben
een heerlijke ruimte waar boven en beneden gespeeld kan worden. Ook maken we gebruik
van de aula. Naast de activiteiten die ik aanbied heeft een kind altijd de vrije keuze om iets
anders te gaan doen. Indien het aantal kinderen het toelaat mogen kinderen ook afspreken
met een vriendje. Een van de mooiste momenten van het afgelopen jaar was ons
gezamenlijk kerstontbijt waarbij alle kinderen aanwezig waren. Wat hebben we genoten. Het fijne van deze
bso is dat we met de ruimte in school zitten.
Indien u meer informatie wil hebben over de bso kunt u contact opnemen met Marjolijn Verhaar op
telefoonnummer: 06 - 10649969.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om binnen te lopen op de bso. Om sfeer te proeven en om eens
rond te kijken. Hopelijk heeft u een kleine indruk gekregen van bso Happy Kids.
Met vriendelijke groet Sabine.

Carnaval
Wat was het een gezellige carnavalsochtend, vrijdag 9 februari. Alle kinderen kwamen verkleed naar school.
Er werden leuke spelletjes gespeeld en in de gymzaal werd er gehost tot het tijd was om de
carnavalsoptocht te laten starten. Prins Jerommeke I gaf het startschot en een bonte stoet trok door
Noordhoek. Na afloop was er iets te drinken voor iedereen en in de gymzaal vond de prijsuitreiking plaats.
Prins Jerommeke I en jeugdprins Senna deelden mooie bekers uit. Daarna was het weer tijd om te hossen.
Iedereen bedankt voor hun inzet om deze mooie carnavaleske ochtend mogelijk te maken.

Hieperdepiep hoera!
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
7 maart
8 maart
10 maart
15 maart
17 maart
21 maart
22 maart
26 maart
31 maart

Groep
5
2
1
2
8
6
6
1
5

Naam
Luuk de Jong
Juliën Verschuren
Mylan van Dam
Britt Beljaars
Shannon Schippers
Bram van Schie
Finn Holterman
Lily Remmelzwaal
Damian Masseurs

Leeftijd
9
6
5
6
12
10
10
5
9

