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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 in de eerste helft van het schooljaar het
team in kracht en wijsheid is gegroeid?
 ‘nieuwe’ teamleden waardevolle
bijdragen leveren?
‘ oude’ teamleden open staan en
verworvenheden ook helpen behouden?
wij met plezier voor ‘kinderen en onderwijs’
het vak uitoefenen?
wij ook de tweede helft onderwijs met
aandacht en ambitie zullen blijven
vormgeven?

Kerst…

De start van de dag was in deze kerstperiode
bijzonder. Kijkt u maar even hier! Dit waren de
liedjes die de koren zongen
We wish you a merry Christmas…
De nacht leek heel gewoon…
Midden in de winternacht…
Er is een kindeke geboren…
Kerstwensen…
De herdertjes lagen bij nachte…
Silent Night…
Sterrenlied…
Sjok Sjok Sjok…

kunnen maken met de nieuwe leerkracht. We
wensen Steffie enorm veel succes op haar nieuwe
school en gaan haar erg missen!
Nieuwe leerkracht groep 4b…
Per 1 januari is de tweede groepsleerkracht naast
meester Hans voor groep 4b Carolien Marbus.
Carolien heeft als juf veel ervaring op andere
scholen opgedaan en ook zij heeft de keus gemaakt
van school te wisselen en op de St. Jozefschool te
komen werken. Welkom juf Carolien.
Nierstichting…
In alle groepen is op woensdag voorlichting
gegeven over de nieren, de Nierstichting en
waarvoor het belangrijk is dat er nog meer
onderzoek gedaan wordt. Best moeilijke materie
voor de kinderen maar waardevol. Zij weten
waarvoor zij een mooie kerstknutsel gemaakt
hebben.
Fijne kerstviering in de kerk…
Op donderdagochtend zaten we met alle kinderen
klaar in de St. Augustinuskerk voor onze eigen
kerstviering. We hebben veel liedjes gezongen, het
kerstverhaal werd uitgebeeld en bezongen door
groep 6a. Zij hebben het geweldig gedaan. Het
goede doel: de Nierstichting heeft een bedrag van
€1552,60 (en nog nabetalingen) in ontvangst
genomen. Fabian (vader van Dirk en Nellie,
werkzaam bij de Stichting en nierpatiënt) dankt alle
kinderen en u heel hartelijk voor de bijdrage aan dit
goede doel.
Kerstdiner…

Juf Steffie…
Onze juf Steffie Hirs gaat de St. Jozefschool helaas
verlaten. Ze heeft besloten om na de Kerstvakantie
dichterbij huis (IJmuiden) te gaan werken op haar
oude school. De kinderen en de ouders van groep 4b
zijn hier al van op de hoogte en hebben kennis
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In alle groepen stonden mooi gedekte tafels en
waren er heerlijke gerechten. Er werd voorgelezen,
muziek geluisterd en gemusiceerd. Voor een kijkje
in de groepen, kijkt u maar hier.
Berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…

betrokkenheid. In een ander
werelddeel pakt straks een nieuwsgierig kind een
mooi pakje uit:
Verkeersveiligheid ook voor voetgangers…
Het gebeurt steeds vaker dat het voetpad achter
school even snel als fietspad gebruikt wordt. Het
komt voor dat er net voor een bakfiets
weggesprongen moet worden. Houdt u zich a.u.b.
aan de regels, zo is het direct goed voorbeeldgedrag
voor alle kinderen.
Ouders en Ouderraad bedankt…
Hartelijk dank aan de ouders (hulptroepen) en de
leden van de ouderraad die mee hebben geholpen
het Kerstfeest een warm feest te maken. Chapeau!

Op zaterdag 23 december is er een speciale
kinderkerstviering in de St. Augustinuskerk. Het
kinderkoor Prima Voce zal, onder leiding van
Lizette Bertelsmann, weer een prachtige
kerstmusical opvoeren. Ze hebben er hard aan
gewerkt en het resultaat is geweldig. Veel kinderen
van de Jozefschool (zie foto’s) hebben aan de
workshop meegedaan en spelen mee in de
kerstmusical. De viering begint om 16.00 uur.
Iedereen is welkom, maar voor de allerkleinsten is
er een aparte kerstsamenkomst in de parochiezaal.
Op 24 december om 19.00 uur zingt het tienerkoor
Vivace bekende en onbekende Christmas Carols.
Tussen deze prachtige liederen, waarbij je ook mee
kunt zingen, wordt op eigentijdse manier het
kerstverhaal gelezen. Deze viering is het meest
geschikt voor kinderen vanaf groep 8.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie

Kerstwens…

Het team wenst u, uw kinderen en familie prettige
kerstdagen en een goed OUD&NIEUW toe. Dat het
nieuwe jaar u mag brengen wat voor u belangrijk is.
Belangrijke data…



vr 22 dec tot zo 7 jan kerstvakantie…
ma 8 jan school start om 8.30uur…

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

Edukans schoenmaatjes…
De opgehaalde
schoenendozen voor de
Stichting Edukans zijn
door de leden van de Ouderraad weggebracht naar
het verzamelpunt. Er zijn in totaal 99
schoenendozen ingeleverd. Edukans bedankt de
kinderen en ouders hartelijk voor de getoonde
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