
 
Nieuwsbrief 28 –  10 juli 2020 

 

Aju-paraplu 
Het schooljaar is ten einde gekomen, 

we hebben deze week van 16 leerlingen en 8 gezinnen afscheid genomen. 
Dit schooljaar zullen we niet gauw vergeten, 

want Corona gooide roet in het eten. 
Corona zette de boel behoorlijk op z’n kop, 

maar tegen onze verbondenheid kan niks op. 
Hartelijk dank voor jullie grote inbreng dit jaar, 

en op naar een goed en mooi nieuw schooljaar met elkaar. 
Zonnige groet van het team van BS St Jozef 

 

  
 
 

Conciërge  
Vanaf volgend schooljaar zal Rudy Busschers onze conciërge worden. Rudy is 
al vele jaren werkzaam binnen Keender als conciërge en interieurverzorger. 
Elke woensdagmiddag zal hij op school zijn voor tuinonderhoud en o.a. het 
oud papier ophalen. We wensen Rudy alvast veel werkplezier bij ons op 
school. 



  

Oud-papier gelden 
Het afgelopen schooljaar is er weer veel oud papier opgehaald. Wat gaan we doen met de 
gelden? We schaffen voor het vak rekenen verrijkingsmateriaal aan in de vorm van de 
methode “Denken in getallen”. Voor het vak WO (topondernemers) schaffen we vernieuwde 
opdrachtkaarten aan met een nieuwe online-omgeving. Daarnaast gaat altijd een gedeelte 
van de opbrengt naar het kamp van groep 8. 
Dankjewel groep 8 voor het ophalen van het oud papier 
en alle mensen die oud papier hebben gedoneerd.  
 

Modderdag groep 1-2 
Modderdag 2020 was een feest! Geen zon, maar 
daarom niet minder geslaagd: grabbelen naar visjes in 
de modder, schminken met klei, modder-ijsjes en 
modder-cupcakes maken of een modderbad maken in 
de zandbak.  
 

Data op een rij 
Volgende week wordt de digitale agenda gevuld en zal de schoolgids op de site komen. 
Hieronder alvast de data tot de herfstvakantie. 
24 augustus    Eerste schooldag 
3 september  Studiedag – alle leerlingen hele dag vrij 
15 september  Informatieavond? 
21 september  Studiedag – alle leerlingen vrij 
2 oktober  Familieavond? 
12 en 15 oktober Welbevindgesprekken 
19 - 23 oktober Herfstvakantie 
 

Vakantie! 
We wensen iedereen een hele gezonde en gezellige vakantie toe. Maandag 24 augustus zien 
we elkaar weer op school. In de laatste vakantieweek komt de eerste nieuwsbrief weer uit 
waarin staat hoe o.a. de eerste schooldag vorm zal krijgen. 

 



 


