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Beste ouders/verzorgers,



Wist u dat…
 er appeltjes bij het ontbijt zaten?
 veel appeltjes opgegeten zijn?
 enkele kinderen het nodig vonden
de appeltjes naar beneden te gooien?
de leerkrachten en gelukkig ook veel
kinderen hier erg boos over waren?

Sportieve Koningsdag…

Wat een koninklijk ‘Wilhelmus’ ontvangst was het
op de dag van de Koningsspelen. Iedereen heeft
vervolgens genoten van het gezonde (haha)
ontbijtje! En daarna werden de (plezier) spieren
volop benut. Kijkt u maar naar de foto’s. Meer
foto’s op de site bij nieuws en bij de klassenhoeken
van de groep.

Koningsdag Villa Randwijck…
Hallo Koning!
Randwijck kleurt op zaterdag 26 april a.s. weer
oranje! Tijdens deze eerste Koningsdag is er voor
iedereen weer vrijmarkt op en rond het schoolplein
van de Roelof Venemaschool, Catharina van
Clevepark 10. Tijd: 09:00 -12:00 uur.
Ook is er gelegenheid om onze koning en koningin
via livebeelden in de gymzaal van de school te
volgen. Bij regen gaat dit koningsfeest in
Randwijck niet door maar de zon laat ons meestal
niet in de steek.
Tot op het oranjefeest in Randwijck !
Het team van Villa Randwijck
OR leden gevraagd…
De Ouderraad van de St
Jozefschool is voor volgend jaar
op zoek naar nieuwe leden. Vindt
u het leuk om de leerkrachten te
assisteren bij de leukste feesten
voor de kinderen? Vindt u het leuk om in een
gezellig team van ouders (van groep 1 t/m groep 8)
samen te werken? Meld dan aan bij één van de OR
leden. Of stuur een mailtje naar
stjozef.or@askoscholen.nl. Wilt u extra informatie?
Mail dan naar Karine Zuidgeest (voorzitter)
kzuidgeest@ziggo.nl of Wies Scheuler (secretaris)
W.Schueler@kpnplanet.nl
Zo draagt ieder een eigen steentje bij aan een leuke
basisschooltijd voor de kinderen!
Avond4daagse…

De Avond4daagse start
direct na de
meivakantie. En dat
komt mooi uit, want
dan zijn de kinderen
lekker uitgerust. De
laatste informatie treft
u in deze brief.
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Fijne vakantie…
Het team van de Sint Jozefschool wenst iedereen
een heerlijke meivakantie toe.
Belangrijke data…
















ma 28 apr t/m vr 9 mei
meivakantie

ma 12 t/m do15 mei
Avond4daagse
ma 12 mei t/m do 15 mei kamp gr 8b
ma 19 t/m do 22 mei kamp gr 8a
ma 26 en di 27 voorlopig advies gesprekken
groepen 7
do 29 mei Hemelvaart
vr 30 mei kinderen vrij
ma 9 jun 2e Pinksterdag
do 20 jun kleuterafscheid voor genodigden
woe 18 jun afscheid gr 8b voor genodigden
woe 25 jun afscheid gr 8a voor genodigden
do 26 jun rapport mee
vr 27 jun Eindfeest
vr 4 jul school tot 14.45uur
vr 4 jul na 14.45 VAKANTIE!

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