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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…

aanstaande de maandag al de
eerste vrije dag voor de kinderen




is?
het naar verwachting een stralende dag
wordt voor een leuk uitje?
de leerkrachten dus maandag hun eerste
studiedag hebben?
zij verder gaan met de schoolontwikkeling?

Data studiedagen…
schooljaar 2019-2020
herfstvakantie

ma 21 okt 2019 t/m 25 okt 2019

kerstvakantie

ma 23 dec 2019 t/m vr 3 jan
2020

voorjaarsvakantie

ma 17 feb 2020 t/m vr 21 feb
2020

meivakantie

ma 27 apr 2020 t/m vr 8 mei
2020

zomervakantie

vr 3 jul 2020 t/m vr 14 aug 2020

studiedag 1

ma 16 sept 2019

vrije dag *

ma 28 okt 2019

studiedag 2 *

vr 14 feb 2020

studiedag 3

do 9 apr 2020

Goede Vrijdag

vr 10 apr 2020

2e Paasdag

ma 13 apr 2020

Hemelvaart

do 21 mei 2020

vrije dag

vr 22 mei 2020

2e Pinksterdag

ma 1 jun 2020

studiedag 4

di 2 jun 2020

ma 7 okt 2019

school tot 12.30 uur i.v.m.
gesprekken gr 1 t/m 7

di 8 okt 2019

school tot 12.30 uur i.v.m.
gesprekken gr 1 t/m 7

ma 4 nov 2019

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start
adviesgesprekken

di 5 nov 2019

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start
adviesgesprekken

do 13 feb 2020

school tot 12.30 uur i.v.m.
gesprekken gr 1 t/m 7

nieuwsbrief Sint Jozefschool

ma 3 feb 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m.
adviesgesprekken

di 4 feb 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m.
adviesgesprekken

MR vergadering…
Aanstaande maandag is de eerste MR vergadering
van het schooljaar. We verwelkomen twee nieuwe
ouders. Dat zijn Marsha Blok en Hajo van Beijma.
De onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a.
schoolplan, jaarplan, schoolgids, bepalen
commissies, inplannen vergadering met de OR
(verantwoording van de OR vrijwillige
ouderbijdrage en om de nieuwe begroting samen
vast te stellen). Via deze nieuwbrief en de notulen
achter de inlog op de website verneemt u regelmatig
de stand van zaken. Voor vragen, suggesties en
opmerkingen: stjozef.mr@askoscholen.nl
OR vergadering…
De Ouderraad heeft vorige week al vergaderd. Ook
zij zijn weer volledig en in business. Voor vragen,
suggesties en opmerkingen: stjozef.OR@askoscholen.nl
Klassenouders bijeenkomst…
De klassenouders zijn ook al bij elkaar geweest om
samen met de schoolleiding en OR even de meest
belangrijke zaken voor die rol door te nemen. Fijn
hoor…zoveel betrokken ouders die in tweetallen
een bruggetje willen en kunnen zijn voor:

ouders en de leerkracht

ouders en de Ouderraad

ouders en de schoolleiding.
Gezocht: HULPOUDERS voor de bieb...
Ben je al eens in onze vernieuwde bibliotheek
geweest?! Met enorm veel leuke en nieuwe boeken
voor “jong en oud”. Dan is dit je kans, want we
zoeken namelijk enthousiaste ouders die het leuk
vinden om te helpen met het innemen en uitlenen
van boeken. Elke woensdag- of vrijdagochtend van
8.30u tot 10u. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je
kunt/wilt en je ziet je eigen kind(eren) ook nog
langskomen. Hoe leuk is dat? Stuur een mail met je
naam, telefoonnummer en naam en klas van je
kind(eren) naar:
ajvaneijk@hotmail.com of maritvaneupen@hotmail.com
Annette en Marit (biebouders)
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Schoolfotograaf…

Op dinsdag 24 september
komt de Schoolfotograaf
voor alle klassenfoto’s en
individuele foto’s. Het
maken van deze foto’s
gebeurt onder schooltijd.
Daarnaast is er is net als
vorig jaar de mogelijkheid om ook een foto te laten
maken met broertjes en zusjes. Dus ook jongere of
oudere broers en zussen die niet (meer) op de Sint
Jozefschool zitten kunnen samen op de foto.
Inschrijven voor deze extra foto’s is mogelijk bij de
lerarenkamer op:

Woensdag 16 september: 8:30- 9:00u en 12:0013:00u

Vrijdag 18 september 8:30-9:00u
Het volgende willen we u graag meegeven:

de achtergrond van de foto is wit, dus licht
gekleurde kleding valt weg…

vermijd hele drukke prints; wij adviseren
kleurrijke kleding zoveel mogelijk in 1 kleur of
met een klein motiefje…

ook de schoenen zijn zichtbaar op de foto…

overweeg of u met uw kinderen naar binnen
wilt gaan voor de foto…(De ervaring leert dat
de foto sneller gemaakt is, als de ouder er niet
bij is.)
We zien u graag voor de broertjes en zusjesfoto, op
het afgesproken tijdstip, met uw kinderen bij de
Schoolfotograaf in de kleutergymzaal bij de
lerarenkamer.
Namens de OR: Madelon, Marije, Pauline en Maryse

Kamp groepen 8…

en lachen, het door
omstandigheden bijzondere avondbosspel, de
survival, de corveetaak en de ochtendgymnastiek. U
begrijpt: geen momentje rust. Geen momentje
ruhust?? Jawel hoor, want er was genoeg tijd om te
chillen, samen te
voetballen, hangen in de
schommels en te
kwebbelen met elkaar en de
juffen en meesters. Fijn dat
ze schor weer thuis zijn!
Op tijd komen een must…
Telaatkomers even streng toespreken: Ieder dag
noteren de leerkrachten de ‘te laat
komers’ in het systeem. In enkele
klassen melden de kinderen
zichzelf al aan via het digibord. De
deuren gaan dus om 8.20 uur open
en de les start dus om 8.30uur.
Vanaf die tijd wordt de onderwijstijd berekend.
Wanneer u uw kind te laat in
de klas laat komen, is het niet
alleen voor uw kind onhandig,
maar doet u eigenlijk ook de
rest van de groep tekort.
Graag het lokaal voor de
tweede bel verlaten!
Dank u…dank u…dank u…
Rectificatie…
In het eerste Kwartaalbericht heeft u misschien
gezien dat de datum van vorig jaar er nog boven
stond, maar die tijd is geweest! Het moest natuurlijk
schooljaar 2019-2020 zijn! Foutje…
Belangrijke data…


ma 16 sept: studie dag team,
kinderen zijn vrij…



di 24 sept: fotograaf...



do 26 sept schoolreisje 1 t/m 7… u

ontvangt binnenkort schoolreisinformatie via de mail

Wat een feest! Heerlijk een paar dagen samen op
kamp. De twee groepen 8 zijn op zondag...ja ja u
leest het goed… op zondag met elkaar op kamp
gegaan. Op de fantastische locatie in Egmond
hebben ze 4 dagen genoten van goed weer, het
strand, het bos, het fietsen, het zingen bij het
kampvuur, de Bonte Avond, het kanoën en het
suppen, de patatjes, pasta en de toetjes, het kletsen
nieuwsbrief Sint Jozefschool



ma 7 okt school tot 12.30 i.v.m. gesprekken...



di 8 okt school tot 12.30 i.v.m. gesprekken...



rest van de week gewone schooltijden...



woe 1 okt tot vr 11 okt Kinderboekenweek...



vr 11 okt boekenverkoop...

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld, (directie)
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