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Agenda speciaal…

Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 de Sint Jozefschool in de periode 4
juli t/m 17 aug gesloten is wegens
vakantie?
in de vakantie de school wordt gepoetst?
vakantie het beste in de leerkracht naar boven
brengt?
de vakantie welverdiend is?
vakantie ons doet denken aan lezen,
wandelen, zon, zwoele stranden, feesten,
luieren, ontmoeting, uitslapen, genieten van
de eigen kinderen,?
wij op vakantie gaan naar Noordwijk,
Algarve, Frankrijk, Spanje, Texel,
Terschelling, de Veluwe, Lowlands en op de
bonnefooi ?
wij na de vakantie benieuwd zijn naar uw
verhalen?

Vakantierooster en meer…
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag

13-10-2014 t/m 17-102014
22-12-2014 t/m 2-1-2015
23-2-2014 t/m 27-2-2015
3-4-2015 + 6-4-2015
27-4-2015
4-5-2015 t/m 15-5-2015
25-5-2015

Extra vrij dagen + studiedagen…
gr 1 t/m 2 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag

19-9-2014
27-10-2014
20-2-2015

Bijzondere eindtijden…
donderdag 18-12-2014
vrijdag 19-12-2014
vrijdag 26-6-2015
vrijdag 3-7-2015

nieuwsbrief

04-07-2014

12.00 uur i.v.m. kerstdiner
12.00 uur
12.00 i.v.m. Eindfeest,
17.00uur feest
12.00uur

Informatieavond
groep 1 t/m 4
Bijeenkomst klassenouders
1 t/m 4
Informatieavond
groep 5 t/m 8
Bijeenkomst klassenouders
5 t/m 8
Fotograaf
Schoolreisje 1 t/m 7
Kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
Wereldgodsdienst
Boeddhisme
Boeddhisme intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse

25-8-2014: 19.00-20.00
uur
25-8-2014: 20.15-21.00
uur
26-8-2014: 19.00-20.00
uur
26-8-2014: 20.15-21.00
uur
8-9-2014 + 9-9-2014
18-9-2014
Periode: 15-9-2014 t/m
10-10-2014
1-10-2014 t/m 10-102014
28-10-2014 t/m 7-112014
28-10-2014: 8.30 uur
11-11-2014
Woensdag 3-12-2014
Donderdag:18-12-2014
Woensdag 11-2-2015
21-4-2015 22-4-2015
23-4-2015
24-4-2015
18-5-2015 t/m 21-52015

Vakantieapps…
http://www.kleutersdigitaal.nl/vaka
ntie-apps/
Op vakantie op een druilerige dag niets
te doen in de tent, caravan, cottage,
B&B, appartement, zomervilla of
hotelkamer. Dan is deze site een leuke en.. ja hoor
educatieve tijdsbesteding.
Meester Edwin…
De leerlingen van groep 7b hebben
afgelopen woensdag kennisgemaakt met
meester Edwin. In de volgende
nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
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Even voorstellen…
Ik ben Hella Jansen en na de
zomervakantie kom ik lesgeven in
groep 7b. Ik zal samenwerken
met meester Edwin die ik al ken
van de Willibrordschool op IJburg waar ik het
afgelopen jaar heb gewerkt. Ik heb er erg veel zin
in! Ik heb Engelse letterkunde gestudeerd aan de
VU en heb bij verschillende uitgeverijen gewerkt.
Een paar jaar geleden heb ik gekozen voor het
onderwijs, en het werken met kinderen bevalt me
uitstekend. Ik heb zelf ook twee kinderen en ik
woon in Amsterdam Oost.







Puntenslijper met bakje
tabbladen
snelhechter
pasfoto
etui

Gr 7




















agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen
potlood
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
Balpen (groene inkt)
Pritt stift
kladblok
23 rings multomap
tabbladen (karton)
Snelhechter map voor huiswerk
kleurpotloden.
Stiften
Pasfoto
leesboek voor de eerste weken

Gr 8












Wat hebben we nodig in de nieuwe groep…
Gr 3










Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje
Een gum
Een witte lijmstift (Pritt)
Kleurpotloden
Viltstiften
Een schaar
Een 17 rings multomap (klein)

Gr 4













etui
potlood
gum
bij voorkeur Lamy vulpen
stiften
kleurpotloden
liniaal
schaar
puntenslijper
Pritt lijmstift
A4 mapje

Gr 5












potloden (HB; goede kwaliteit)
gum (geen kneedgum)
liniaal
kleurpotloden
puntenslijper met bakje
stiften
pritt plakstift (2x)
schaar
lamy vulpen en vullingen (blauw)
platte etui













agenda (Nederlands)
Pritt stift
liniaal
kleurpotloden
stiften
potloden
balpen (groene inkt)
vulpen
gum
een schaar
23 rings multomap

Gr 6

nieuwsbrief
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agenda (Nederlands)
tui
vulpen met vullingen
gum
liniaal (max 30 cm)
puntenslijper met bakje
23 rings multomap + tabbladen (karton)
dunne huiswerkmap / snelhechter
balpen (groene inkt)
Als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig.

schaar.

kladblok (A5 formaat)

Pritt stift

kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

Heerlijke vakantie…
Het team van de Sint Jozefschool
wenst u een heerlijke vakantie toe.

Belangrijke data…



za 5 jul VAKANTIE!
ma 18 aug: 8.20 deuren open
voor het nieuwe schooljaar

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