
 
Nieuwsbrief 20 – 4 juli 2019 

 

Warm 
Afgelopen week hebben we tropische 
temperaturen gehad op school. Samen kijken 
we er goed op terug door o.a.: 

- de ijsjes elke dag 
- de middagen in de DAR 
- de waaiers 
- de partytenten 
- de koude flesjes water 
- de waterpret 
- de goede samenwerking! 

Dankjewel aan iedereen die daaraan heeft mee 
geholpen. 
 

Welkom Arjen, Rikke, Tess, Kiki en Seb! 
De komende week mogen we Arjen, Rikke, Tess, Kiki en Seb verwelkomen op onze school. 
Arjen is gisteren al wezen wennen in groep 1 en zal na de zomervakantie officieel starten. 
Rikke, Tess, Kiki en Seb zien we maandag tijdens de doordraaiochtend in groep 1,2 en 3. 
Rikke en Tess starten na de zomervakantie officieel en Kiki en Seb in oktober. 
We wensen Arjen, Rikke, Tess, Kiki, Seb en de gezinnen een fijne en succesvolle 
basisschooltijd toe bij ons op school. 
 

Laatste schoolweek 
Volgende week is alweer de laatste schoolweek. Maandag starten we met Streetwise en 
kijken in de volgende groep met de nieuwe leerkracht. Dinsdag mogen we de musical van 
groep 8 bekijken en s ’avonds is de afscheidsavond voor groep 8. Woensdag vieren we onze 
verjaardagen dmv de Meester en Juffendag. Aan het eind van de morgen gooien we groep 8 
uit de school en zwaaien we ze samen uit.  Donderdag is de laatste schooldag voor de 
kinderen. Vanaf half 3 nodigen we alle ouders/oppassen uit om met ons de vakantie in te 
luiden onder het genot van een ijsje. Om 3 uur hebben alle kinderen zomervakantie.  
 



Dankjewel Trudy 

Namens alle leerlingen, ouders en leerkrachten zullen we Trudy een cadeau aanbieden als 
dank voor alles wat ze gedaan heeft voor Basisschool St Jozef. Dit zullen we haar aanbieden 
in de eerste week van de zomervakantie. Het is de wens van Trudy om geen afscheid te 
nemen. 
 

Workshop verhaal schrijven 
Al een tijd wordt er in groep 5/6 voorgelezen uit het boek  Het 
griezelcircus. Vandaag kwam de schrijver van dit super 
spannende boek bij ons op school om een workshop te geven 
over het schrijven van een verhaal. De workshop begon met 
een voorstelronde gevolgd door een vragenronde door de 
kinderen. Uiteraard werd er ook voorgelezen door de schrijver 
zelf. Na een korte uitleg over het schrijven van een verhaal 
konden kinderen niet wachten om te beginnen met een eigen 
verhaal. We zijn benieuwd naar de eindresultaten. Bij deze 
willen we Bob Jan ten Cate nogmaals bedanken voor de 
leerzame en leuke workshop! 
 

Gezinsviering 6 juli 
Zaterdag 6 juli vindt de gezingsviering plaats met als thema “Vol vertrouwen op weg”. Om 
19.30uur start de viering mmv Cecil. Kinderen en leerkrachten uit de bovenbouw verlenen 
hulp in deze viering. We wensen iedereen alvast een goede viering. 
 

Nieuws uit de MR 
- 
 

 

Nieuws uit de OR 
Nieuwe coördinator luizenpluis 
Jarenlang is Dianne Wielens onze 
coördinator geweest van de luizenpluis. Dianne heeft 
aangegeven dat ze stopt met het coördineren van de 
luizenpluis met ingang van volgend schooljaar. We zijn dus 
op zoek naar een nieuwe coördinator. 
Wie helpt ons, onze school luizenvrij te houden? 
Aanmelden bij Wendy. 
Dianne, wij willen je bedanken voor de grote inzet en 
mede dankzij jou zien we veel minder luizen op BS St. 
Jozef.  
 
Schoolreisje 
Vanmorgen stonden we startklaar voor het schoolreisje. 
Alle kinderen hadden er zin in. Namens de OR dank aan 
alle ouders die geholpen hebben. 



Denken jullie eraan om de schoolshirts morgen weer mee te nemen naar school? 
Inleveren kan op het Leerplein. 
 
Meester en Juffendag: 
Woensdag 10 juli is het meester-/ en juffendag. 
Ook onze meester en juffen willen we deze dag in het zonnetje zetten. 
We gaan deze ochtend een cadeau aan hun overhandigen, en nodigen u uit hierbij 
aanwezig te zijn. Het exacte tijdstip wordt nog medegedeeld. 
 
Budget bloemenverkoop / Jantje Beton 
Via het team, zijn erg leuke wensen naar voren gekomen.  
We zijn druk bezig, te beoordelen wat voor ons te realiseren is qua aankoop. 
Omdat het om behoorlijke bedragen gaat (is sommige gevallen), hebben wij ons 
ingeschreven voor de Rabobank NOA actie.  We zijn bezig met het maken van een 
promotiefilmpje, om zoveel mogelijk mensen van ons doel op de hoogte te stellen en dus 
zo veel mogelijk stemmen binnen te halen. Begin volgend schooljaar volgt hier meer over. 

 
Data op een rij 
5 juli   Rapport 
6 juli   Viering einde schooljaar 19.00uur 
8 juli   Streetwise 1,2,3,4 en 7,8 (3,4 gymschoenen mee) 
8 juli   Doordraaiochtend 10.30-12.00 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 
10 juli   Meester- en juffendag 
11 juli   14.30uur: ouders/oppassen welkom voor een ijsje 
11 juli   15.00uur: kinderen zomervakantie 
26 augustus  Start nieuwe schooljaar – 8.30 opening met koffie/thee voor ouders 
10 sept  Informatieavond 

 
Bijlage  

- Lunapark zomerfeesten Rietmolen 
- Gezinsviering 
- Zomertoer gemeente Berkelland 

 

 

 


