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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…







 de noodtoestand rondom het w.c.
rollen tekort per direct is opgeheven?
 de St. Jozefschool toch zo’n 77
w.c. rollen gescoord heeft?
er w.c. rollen met ‘1 april, kikker in je bil’
teksten bij waren?
de zachte, donzige en met luchtkussentjes
gevulde exemplaren op het docententoilet
dienst zullen doen ?
wij erg blij waren met de bereidwilligheid om
dit kleinood af te staan door velen?
wij bij een volgende ophaalactie al gauw
denken aan huisraad en/of luxe goederen?

Trappen stroever…
Uit de RI&E (Risico
Inventarisatie en Evaluatie)
kwam naar voren dat de
trappen wel wat stroever
mochten. Zoals u ziet en kan
merken wanneer u op de
trappen van beneden naar boven en van boven naar
beneden loopt, is dat opgepakt.
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Villa Randwijck…
organiseert ook voor kinderen graag activiteiten. Zo
is de Kinderdisco een begrip in de wijk en in de
klassen. In de link treft u een stukje geschiedenis
van de Kinderdisco en een oproep voor
vrijwilligers. Wanneer zijn die Kinderdisco’s? De
kinderdisco’s zijn elke 2e vrijdag van de maand

van 19.30 tot 21.30 uur.
BSO Mirakel Kalfjeslaan in het teken van
thema ‘koken’…
Zoals u wellicht weet, is de BSO
van Mirakel gevestigd in de
Jozefschool. Op dit moment zijn
we op de vestiging bezig met het
thema ‘koken’. Binnen dit thema
vinden er allerlei activiteiten
plaats. Zo wordt er gesproken over
gezond eten, bijvoorbeeld over de
verschillende soorten groenten en
fruit. Door allerlei leuke knutselwerkjes en
spelletjes gaan de kinderen aan de slag met het
herkennen van fruit- en groentesoorten. We hebben
bijvoorbeeld een spelletje gedaan, waarbij de
kinderen een groentesoort in hun hoofd moesten
nemen en vervolgens moesten uitleggen hoe dat
eruit zag. De kinderen waren erg fanatiek met raden
en het was erg leuk en leerzaam! Ook is er heel wat
afgeknutseld, zoals broccoli’s of bloemkolen van
papier maché.

Dit is maar één van de activiteiten die
Kinderopvang Mirakel organiseert voor de
kinderen.
Wilt u eens komen kijken en sfeer proeven? Wij
nodigen u graag uit voor een rondleiding. U kunt
hiervoor contact opnemen met ons
afdeling plaatsing en planning 020 –
661 3035 of mailen naar
info@kdvmirakel.nl.
Esther de Vries
E: officemanager@kdvmirakel.nl
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Pasen op de St. Jozefschool…
In ieder groep is aandacht besteed aan Pasen.
Natuurlijk stonden het eieren schilderen,
paasknutsels maken en spelletjes spelen op het
programma. Ook het Paasverhaal is aan bod
gekomen in de groepen en wel op het eigen niveau
van de klas. Het levert altijd weer overpeinzingen
en bijzondere vragen op. Kleuter: ‘waarom noemen
ze het Goede Vrijdag? Het is helemaal niet goed
wat er gebeurd is!










ma 25 mei 2e Pinksterdag…
ma 16 jun en di 17 jun startadviesgespr gr 7…
do 18 jun kleuterafscheid voor genodigden…
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

Met een Paasviering op school is het ook mogelijk
gewoon te genieten van een klasgenoot die een
pianorecital geeft.
Berichtje uit de Augustinuskerk….

Op 3 april a.s. is het Goede
vrijdag. ‘s Morgens om 11.00
uur is er voor de kinderen een filmpresentatie over
het Paasverhaal, in de kerk. Om 19.00 uur zal ons
Tienerkoor Vivace delen zingen uit de Musical
Jesus Christ Superstar.
Zondag 19 april is er weer een gezinsviering m.m.v.
kinderkoor Prima Voce. Iedereen is van harte
welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk
Heerlijke Paasdagen…
Het team van de Sint Jozefschool
wenst u heerlijke Paasdagen toe en
ziet u graag weer bij de schooldeur
staan op dinsdag 7 april om 8.20uur.
Belangrijke data…






di 21 apr t/m do 23 apr gr 8
Cito Eindtoets

vrij 24 apr Koningsspelen…

ma 27 apr Koningsdag…
di 28 apr t/m vrij 1 mei kamp groepen 8…
ma 4 mei t/m vrij 15 mei Meivakantie…
ma 18 mei t/m do 21 mei Avond4daagse…
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