
 
Nieuwsbrief 14 – 29 maart 2019 

 

Welkom Joep  
De komende maand mogen we Joep verwelkomen in groep 1. Joep zal gaan wennen in groep 
1 en na de meivakantie officieel starten.  We wensen Joep en het gezin een fijne en 
succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 

 
Zo bijzonder… de moeders van BS St Jozef 
Zaterdag 11 mei is er om 19.00uur een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep 
“Cultuur in Rietmolen”. Deze bijeenkomst staat in het teken van  moederdag. Onder het 
motto “Zo bijzonder… de moeders van BS St Jozef” zullen we namens school ook een kleine 
bijdrage leveren aan deze moederdagbijeenkomst. Komt allen! 
  

Versiergroep bedankt 
De school is weer mooi versierd door de versiergroep. Dankjewel! 
 

Nieuws uit de MR 
Denken jullie aan het invullen van het 
stembiljet?  Elke stem telt. 
 

 

Nieuws uit de OR 
Hulpouders Koningsspelen:   
       
Voor de Koningsspelen komen we nog een paar extra handen te kort. 
Wie is bereid om ons vrijdag 12 april tijdens de Koningsspelen uit de brand te helpen? 
Wat word er van je verwacht: 

 8:00 - 8:30 uur verzamelen alle hulpouders zich bij de DAR, zodat de laatste 
voorbereidingen gedaan kunnen worden. 

 9:00 uur komen de kinderen en starten we met de Koningsspelen. 



 Tijdens de spelen, ben je begeleider bij een spel (bovenbouw) of je loopt met een 
groepje kinderen (onderbouw) langs de spellen. 

 12:00 uur sluiten we de Koningsspelen af. 
Kun je deze ochtend?  
Geef het dan even door aan Martijn Dijkhuis, Dianne Siemerink of Ellen aan de Stegge. 

 
Data op een rij 
4 april    Verkoop overblijfbonnen 
12 april  Koningsspelen 
17 april  Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
18 april  Paasviering op school 
20 april – 5 mei Meivakantie 
8 mei    Verkoop overblijfbonnen 
11 mei   Bloemenmarkt OR 
11 mei   Moederdag bijeenkomst 19.00uur 
23 mei   Schoolconcert “Hoor eens wat ik kan!” 

 
Bijlage - Palmpasen 
 

 

 


