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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 er allerlei pakketjes in school
liggen?
 er zo maar een stoel ingepakt is?
er collages van paraplu’s zijn gemaakt?
een ingepakte gieter toch toch een bosje
bloemen van water voorziet?
dit allemaal door Christo komt?
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Ridders en kleuters…

De kleuters hebben het thema ridders in de groep en
natuurlijk beleef je de riddertijd het allerbest in een
echt kasteel. Dus in het kader van museumbezoek
dan maar direct naar het Muiderslot. Wat een
belevenis zeg!

Schoolfotograaf…

Maandag 19 en dinsdag 20
september is de schoolfotograaf
er weer!
Het is een overvol programma
maar het gaat vast veel mooie
plaatjes opleveren. Alle kinderen worden
individueel, met hun groep en samen met broertjes
en zusjes die ook op school zitten gefotografeerd. U
hoeft daar niets voor te doen.
Nieuwe leerkrachten, OR leden, MR leden en
Vrienden van de Sint Jozefschool zijn ook van harte
welkom om gedurende beide dagen langs te komen
voor het maken van een foto voor het fotobord in de
kleuterhal.
Mocht u de kinderen speciale kleding willen
aantrekken, houdt u er dan rekening mee dat de
meeste kinderen op 2 dagen gefotografeerd kunnen
worden. De achtergrond van de foto is wit en een
totale set bestaat uit kleur en zwart/wit foto’s.
Namens de Ouderraad,
Esther Middelhoven en Barbara Goossens
Wijziging datum studiedag…

In de organisatie bij start schooljaar is het een
enorme klus om alles goed op elkaar af te stemmen.
Dit is helaas niet gelukt bij studiedag no 2. We zijn
helaas genoodzaakt de studiedag van vrijdag 4
november te verplaatsen naar vrijdag 28 oktober.
Dus: studiedag 4 november gaat niet door, de
kinderen hebben gewoon school. Vrijdag 28
oktober wordt een studiedag voor de teamleden, de
kinderen zijn vrij.
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Verkeersveiligheid schoolgaande kinderen…

Het zal niemand zijn ontgaan, de spandoeken met
“De scholen zijn weer begonnen” hangen langs de
wegen naar school. Iedereen in het verkeer wordt zo
opgeroepen rekening te houden met kinderen die
lopend en fietsend naar school gaan. In de De
Cuserstraat zijn ook permanente maatregelen
genomen om verkeer veiliger te maken: rond de
kruising met de Van der Boechorststraat en
Doornburg geldt nu een snelheidslimiet van 30 km.
Tevens zijn er borden die duidelijk maken dat men
hier overstekende kinderen naar en van school kan
verwachten.
Een punt van zorg blijft het brengen en halen van
kinderen met de auto. Het autoverkeer rond de
school, en dan met name het stilstaan en optrekken
buiten parkeervakken, onverwachts openslaan van
portieren en keren in doodlopend straatje, zorgt
voor onveilige situaties voor kinderen die lopend en
op de fiets naar school komen. Vanzelfsprekend
hebben de betreffende ouders hele goede redenen
waarom het in hun geval echt gerechtvaardigd of
zelfs noodzakelijk is om hun kind(eren) met de auto
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brengen. De verkeerssituatie rond de school is
hiervoor echter niet geschikt en het aantal
parkeerplaatsen rond de school is nu eenmaal zeer
beperkt. Daarom het dringende verzoek als u uw
kind(eren) met de auto naar school brengt: parkeer
de auto alstublieft op ruime afstand van de school
en loop de laatste paar straten met uw kind(eren).
Dat is vaak ook heel gezellig! Hartelijk dank.
Kunstenaar Christo…

Deze weken staat kunstenaar Christo in het
middelpunt. Meer weten? Klikt u maar op deze site,
ook leuk om met uw kinderen thuis te bekijken.
Genieten van de schoolwerkstukken kunt u hier.

Schoolreisje…

De pretparken zijn geboekt, de
bussen zijn besteld, de ijsjes
liggen klaar en de hulpouders
zijn gevraagd; dit jaar gaan de
groepen 1 t/m 7 op donderdag
22 september weer op
schoolreis! De onderbouw gaat naar Sprookjes
Wonderland, de middenbouw naar Avifauna en de
bovenbouw naar Duinrell. De brief met alle details
kan je hier nog eens doorlezen. Wel willen wij
u vragen om ook dit jaar rustig aan te doen met het
meegeven van snoep.
Wij gaan er een leuke dag van maken en hebben er
nu al zin in! Namens de commissie:
Juf Sarah, juf Mariette, juf Tjitske, Hajo van Beijma,
Marjan Everts, Jasper Vera en Mariëlle van Buchem
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Luizen aanpak…

Net als andere scholen worden
wij jammer genoeg
geconfronteerd met luizen na de
vakanties. De
luizenproblematiek is een
hardnekkige. Luizen laten zich
niet zomaar wegjagen. Zijn ze
weg, dan wandelen ze vrolijk
weer terug. Onze aanpak is erop gericht het zo snel
mogelijk uit te bannen. Daarom werken we er
(gelukkig) met z’n allen aan en vragen de
klassenouders andere ouders voor de reguliere
controles. In het kwartaalbericht heeft u kunnen
lezen dat wij bij neten u op hoogte stellen en bij
luizen telefonisch contact op nemen met u om uw
kind op te halen en thuis te behandelen. Dit is een
verzoek aan u omdat wij de luizen echt snel willen
uitbannen. Wanneer er sprake is van neten en/of
luizen verwachten wij natuurlijk echt dat u er actief
aandacht aan besteedt. Alleen als iedereen actief
bestrijdt (op school en thuis) lukt het ons om
luizenvrije groepen te realiseren.
Data schooljaar 2016-2017…

herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
meivakantie
5 mei
Hemelvaart en vrije dag
Pinkstervakantie
Schoolvakantie

17-10-2016 / 21-10-2016
26-12-2016 / 6-1-2017
20-02-2017 / 25-02-2017
14-04-2017 / 17-04-2017
24-04-2017 / 28-04-2017
5-5-2017
25-5-2017 / 26-05-2017
5-6-2017 / 9-6-2017
24-07-2017 / 1-9-2017

Extra vrij dagen + studiedagen…
Gr 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 23-9-2016
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 28-10-2016
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
Maandag 16-01-2017
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 17-2-2017
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
Maandag 13-3-2017
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
Donderdag 30 -3-2017
i.v.m. studiedag
Bijzondere eindtijden...
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG

Ma 3-10-2016
om 12.30uur
Di 4-10-2016
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gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Vrij 2-12 Sinterklaas
Later naar school
i.v.m. SINT
Donderdag 22-12-2016
Vrijdag 23-12-2016
Vrijdag 14-7-2017
Vrijdag 21-7-2017

Agenda speciaal…
Gouden Weken
Informatieavond
groep 5 t/m 8 (dinsdag)
Bijeenkomst
klassenouders 5 t/m 8
Informatieavond
groep 1 t/m 4 (donderdag)
Bijeenkomst
klassenouders 1 t/m 4
Eerste kunstenaar
Fotograaf
Schoolreisje 1 t/m 7
Kamp groepen 8 samen
Kennismakingsgesprekken
1 t/m 7
Kinderboekenweek
Boekenmarkt
Wereldgodsdienst
Christendom
Christendom intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Tussen evaluatiegesprekken

voor groepen 8
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Tweede kunstenaar
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om 12.30uur
Woe 5-10-2016
om 12.30uur
Do 6-10-2016
om 12.30uur
Vr 7-10-2016
om 12.30uur
Ma 14-11-2016
om 12.30uur
Di 15-11-2016
om 12.30uur
Woe 16-11-2016
om 12.30uur
Do 17-11-2016
om 12.30uur
Vr 18-11-2016
om 12.30uur
Vrij 2-12-2016
tot 13.00uur
Di 6-12-2016
Start om 9.30uur
12.00 uur
i.v.m. kerstdiner
12.00 uur
12.00 i.v.m. Eindfeest,
17.30uur Eindfeest
12.00uur

GGD 10-jarigen
onderzoek
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse
Samen sporten
/ sponsorloop

28-02-2017 t/m 13-04-2017
18/19/20-04-2017
Vr 21-04-2017
8/9/10/11-05-2017
Vr 23-06-2017

Tropenrooster, nee hoor een ijsje…

Gisteren hebben wij gewoon verkoeling gezocht
door het nuttigen van een heerlijk waterijsje.
Mmmmm, dat ging erin als… een ijsje.
Belangrijke data…

29-08-2016 t/m 7-10-2016
Di 6-09-2016
Woe 07-09-2016
8.30uur koffiekamer



Do 8-09-2016
Do 8-09-2016
om 20.00uur
12-09-2016 t/m 16-09-2016
Ma 19-09-2016
Di 20-09-2016
Do 22-09-2016
26-09-2016 t/m 29-09-2016
Ma 3-10-2016 t/m
Vr 7-10-2016
Woe 5-10-2016 t/m
Vr 14-10-2016
Vrij 14-10-2016
7-11-2016 t/m 18-11-2016










ma 19 sept en di 20 sept
schoolfotograaf…

do 22 sept schoolreisje gr 1 t/m
7…
vr 23 sept studiedag team, de kinderen zijn
vrij…
ma 26 sept t/m do 29 sept kamp gr 8…
ma 2 okt t/m vr 7 okt
kennismakingsgesprekken…
ma 3 okt t/m vr 7 okt school uit om 12.30uur…
woe 5 okt start Kinderboekenweek (thema: voor
altijd jong)…
vr 14 okt boekenverkoop…
ma 17 okt t/m vr 21 okt herfstvakantie…
vr 28 okt studiedag team, de kinderen zijn vrij…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)

Di 15-11-2016
om 8.30uur
Vr 11-11-2016
14-11-2016 t/m 18-11-2016
Vrij 2-12-2016 tot 13.00uur
Do 22-12-2016
Woe 15-02-2017
20-03-2017 t/m 24-03-2017
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