NIEUWSBRIEF
Maandag 17 december 2018

jaargang 29 nr. 7

Agenda
Donderdag 20 december
Kerstviering 17.00 uur – 18.45 uur
16.45 gaan de schooldeuren open
Vrijdag 21 december
Alle kinderen 12.15 uur vrij
Kerstvakantie t/m 4 januari
Zaterdag 22 december
Juf Diana jarig!
Zondag 30 december
Meester Willem jarig!
Woensdag 9 januari
Juf Jonneke jarig!
Woensdag 16 januari
Studie team – kinderen vrij
Donderdag 17 januari
Studie team – kinderen vrij
Vrijdag 18 januari
Studie team – kinderen vrij
Dinsdag 29 januari
Inloopspreekuur GGD
Woensdag 30 januari
Juf Caroline jarig!
Vrijdag 8 februari
Ontwikkelingsmap mee naar huis
Aanmelden broertjes en zusjes
Voor de prognose van de leerlingeninstroom,
kijken we 4 jaar vooruit.
Op dit moment hebben we nog zeer beperkt een
aantal plaatsen in de onderbouw. We willen u
vragen broertjes en zusjes die nog niet zijn
aangemeld z.s.m. aan te melden. U kunt hiervoor
een formulier halen bij Margret.

www.st-josephschool.nl

kbsstjosephschool@aves.nl

Lieve kinderen en ouders van de St.
Josephschool,
Stil van verdriet waren wij toen onze lieve Iris
overleed, en daarna onze moeder en oma.
Woorden hebben we niet genoeg om jullie te
bedanken voor de warmte die we van jullie
kregen in deze verdrietige tijd. Zoveel kaarten,
bloemen, tekeningen, lieve woorden en knuffels,
die we ook nu nog ontvangen, doen ons goed.
Ze geven ons veel troost en de kracht om weer
door te gaan.
Heel erg bedankt daarvoor!
We wensen jullie liefdevolle kerstdagen en alle
goeds voor 2019.
Lieve groet,
Juf Karin en Bernard, Susan en Jesper, Mark
Meijerink

Bruna
Het sparen van de sinterklaasbonnen bij de
Bruna heeft 40,-- euro opgeleverd. Bedankt
hiervoor. Het is heerlijk om als leerkracht tussen
boeken te struinen. Welk boek is voor welke
leeftijd geschikt. Er is een prenten-, informatieen leesboek gekocht. Het allerleukste is om eens
in zo’n kinderboek te duiken. Ik zou het gewoon
eens doen. Veel leesplezier in de kerstvakantie!

Studiereis Leuven
Wat als je zou geloven…
Dat álle kinderen er het beste van willen maken?
Dat álle kinderen zichzelf mogen zijn?
Dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed
in zijn?
Dat álle kinderen beter leren als ze goed in hun
vel zitten?
Dat álle kinderen vooruit willen?

SINTERKLAAS 5-12-2018
Ook dit jaar heeft de Sint de St. Josephschool
bezocht. Het was een geslaagde dag, zoals
beloofd kwam Sinterklaas met zijn pieten op een
boot aan op school. Alle kinderen hebben een
bezoek gebracht in het speellokaal waar het de
hele morgen één groot feest was. Alle kinderen
kregen een cadeautje en wat lekkers voordat
Sinterklaas en zijn pieten naar Spanje
vertrokken.

Woensdag 16 januari a.s. stappen de
leerkrachten van de St. Josephschool al vroeg in
de bus, op weg naar Leuven.
In Leuven zullen we ons aansluiten bij andere
leerkrachten. Als groep van 80 vakgenoten zullen
we ons drie dagen gaan verdiepen in hoe we met
elkaar, vanuit verbondenheid, ons onderwijs nog
beter kunnen inrichten om het welbevinden en
de betrokkenheid van onze leerlingen te
vergroten.
We zullen lezingen volgen, van o.a. prof. Ferre
Laevers en Ludo Heylen van het Centrum
Ervaringsgericht Onderwijs België en van Suze
Roelofs-Emonds en Ellen Emonds, van
Tweemonds, Centrum voor Welbevinden en
Betrokkenheid.
Daarnaast volgen we workshops en bezoeken we
twee scholen.
Vrijdagavond 18 januari zijn we terug in
Emmeloord, mét zoals we verwachten een
rugzak vol nieuwe kennis en ervaringen!

Het strooigoed dit jaar is gesponsord door
Leone Lourens. Heel erg bedankt hiervoor. Vindt
u het ook leuk om iets te sponsoren?
Bijvoorbeeld de soep met kerst of de appels bij
de sportdag? Neem dan contact op met een van
de leden van de activiteitencommissie.
Op naar het volgende feest!
Groeten namens de activiteitencommissie.

Kerstverrassing
Donderdag 20 december om 14.00 uur willen de
kinderen u graag verrassen!
Wanneer u om 14.00 uur bij het hek staat, hoeft
u niets te missen.
Graag tot dan!

Tijdschema kerstfeest
16.45 uur Schooldeuren open
17.00 uur Aanvang kerstbuffet
18.15 uur Viering in de kerk
18.45 uur Einde viering
Alle kinderen kunnen in kerk opgehaald worden.
Vanaf maandag 17 december kunnen de
kinderen een plastic zak met daarin bord, beker
en bestek meenemen. Alles voorzien van naam.
Maakt u iets voor het buffet? Het liefst op
wegwerpschalen aanleveren!

We wensen u en
jullie
allemaal
liefdevolle
kerstdagen

Kerstkaarten
Wanneer de kinderen kerstkaarten willen
uitdelen, adviseren we jullie om 1 kerstkaart
voor de hele groep te schrijven.
Lezen in de kerstvakantie
De kinderen van groep 3 hebben (bijna) alle
klanken en letters geleerd.
We hopen dat er in de kerstvakantie lekker veel
(voor)gelezen wordt.
Om dit te stimuleren krijgen de kinderen
volgende week een leesbingo/4 op een rij mee.
In januari gaan we verder met vloeiend lezen.
Veel succes en leesplezier!

en een heel
gezond en
gelukkig 2019

