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Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 er 14 geoefende BHV-ers op
school zijn?
 hun volledige titel Bedrijfs Hulp
Verlener is?
de jaarlijkse BHV-oefencursus afgelopen
woensdag plaatsvond?
er 3 oefenbrandjes geblust zijn?
de blusdekentechniek bij het oefenen lukte?
ook een CO2 blusser geoefend werd
met het oefendeksel de brand uitging?
er gereanimeerd is op oefenAnnie?
De Heimlichmanoeuvre, stabiele zijligging
en AED oefening succesvol waren?
De BHV-ers zich gedurende het schooljaar
blijven bekwamen door te oefenen?

Schoolfruit…

Tot 17 februari ontvangt
de Jozefschool schoolfruit
van Eu-Schoolfruit. EUSchoolfruit stimuleert
kinderen samen fruit en groente te eten in de klas.
Het afgelopen jaar heeft de Jozefschool hieraan
meegedaan en ontving 20 weken gratis schoolfruit
voor alle leerlingen. Na 17 februari eten alle
kinderen weer elke dag van huis meegenomen
fruit/groente in de kleine pauze.
We hebben veel soorten fruit en groente langs zien
komen. Heerlijke ananas en meloen (wel lastig
schoonmaken), kleine paprika, mini-komkommer en
tomaatjes, peer, appel, mandarijn en kiwi. Kinderen
hebben alles kunnen proberen en zelfs iets nieuws
leren eten.

Regel een oppas van 20:00 tot 0:30 en leer andere
ouders van school kennen in een informele sfeer.
Het feest zal plaatsvinden bij
AH & BC op de Nieuwe
Kalfjeslaan 19, waar je even
lekker los kan gaan met de
mystery guest dj en de 9 koppige
coverband 6pm, inclusief
blazers. Je kunt van oude disco klappers tot
hedendaagse muziek verwachten. Toegangskaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor €10,- en
dat is inclusief 2 drankjes!
Duss... Oppas(sen) want dit wordt een geweldig
feest. Volg ons via
https://www.facebook.com/st.jozefouderfeest voor
de laatste updates en tot zaterdag 15 maart!
Rapporten…
Gisteren hebben de kinderen hun 1e rapport
ontvangen. Vindt u ook niet dat een mooi rapport is
geworden? Niets te veel gezegd toch? Natuurlijk
gaat het om de inhoud (de leerresultaten en de
leerontwikkeling van uw kind), maar de
leerkrachten hebben op het product op zich wel een
taartje (eigenlijk twee) gegeten om het te vieren.

St. Jozef Ouderfeest Oppas(sen)…

Het is feest op zaterdag 15 maart voor de ouders (en
gezellig ook het team is welkom) van de St. Jozef
School!
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P.S. onze logo’s staan ook leuk op taart!
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Zwangerschapsverlof…
Juf Ivica Grobben van groep 7a is met
zwangerschapsverlof gegaan. Zij verwacht rond 21
maart haar Lente kindje. Zij is in de groep
vervangen door juf Charlotte van der Putten tot het
einde van dit schooljaar. Wij wensen Ivica een
heerlijk verlof toe en Charlotte veel werkplezier in
de groep!
Carnaval…

Aanstaande woensdag vieren
het Carnavalsfeest. Alle
kinderen en ouders mogen
verkleed komen. Natuurlijk
wordt het feest geopend door
de overdracht van de schoolsleutel aan de Prins en
Prinses Carnaval. Dus KOM OP TIJD is het advies!
Woensdagochtend is de Sint Jozefschool weer

kinderen graag terug op maandag 3 maart. Voor
straks: een fijne vakantie allemaal!
Belangrijke data…







ma 17 feb rapportgesprekken
di 18 feb rapportgesprekken
woe 19 feb Carnaval
vr 21 feb studiedag; alle

kinderen vrij
ma 24 t/m vrij 28 feb voorjaarsvakantie
za 15 mrt Ouderfeest

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben (met
verlof) (bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)

(Noot juf Reina: Het moet maar even!)

Studiedag…
Vrijdag de 21e hebben de leerkrachten van de Sint
Dar.. Jozefschool een studiedag. We hebben het nog
steeds over het Pedagogisch Klimaat: specifieker
over de omgangsstijl tussen teamleden. Samen
zetten we een professionele cultuur neer. De
kinderen zijn deze dag vrij.
ANWB Streetwise tips…
Jaarlijks worden ruim 600 kinderen van 0 tot 14 jaar
opgenomen in het ziekenhuis na een
verkeersongeval en vallen er 35 verkeersdoden
onder kinderen. Als ouder moet u er niet aan denken
dat uw kind iets overkomt. Daarom geeft ANWB
Streetwise nu 5 tips, in een praktische serie
animaties, voor ouders waar u zelf direct mee aan
de slag kunt. Hier treft u een link naar

www.anwb.nl/verkeersveiligheid/watiedereoud
ermoetwetenoververkeersveiligheid
Vakantie…
De voorjaarsvakantie start op donderdag 20 februari
aan het einde van de schooldag. We zien alle
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