11 maart 2022
Juf Helmie gaat Sint Jozef (grotendeels) verlaten
Juf Helmie zal vanaf 1 april gaan werken op basisschool de Viersprong in Wijchen.
Ondanks haar werkplezier hier op Sint Jozef, wil juf Helmie haar horizon gaan verbreden
en zich verder ontwikkelen in onderwijsontwikkeling.
Vanaf 1 april gaat juf Helmie drie dagen per week op de Viersprong werken. Dit
schooljaar blijft ze nog één dag per week op Sint Jozef. Ook gaat juf Helmie mee op
schoolkamp.
Voor de klassenbezetting betekent dit het volgende:
Juf Mandy en juf Marieke zullen vanaf 1 april weer samen groep 1/2/3 draaien.
Juf Stefanie zal iedere ochtend voor groep 4/5 en elke middag voor groep 4 t/m 8 staan.
Juf Daniëlle zal op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend groep 7/8
draaien. Op woensdag werkt juf Helmie in groep 7/8.
Gelukkig hoeven we nu nog niet definitief afscheid te nemen van juf Helmie.
We gunnen haar deze stap in haar loopbaan van harte en hebben haar welgemeend
gefeliciteerd. Maar we gaan haar volgend schooljaar wel missen. We zijn blij dat ze tot
de zomervakantie nog deel blijft uitmaken van ons team!
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Belangrijke data
Ma. 14/03 8.30 uur programmeerles
groep 7/8
Wo. 16/03 groep 1 t/m 8 buitengym in
Niftrik
Do. 17/03 MR-vergadering
Di. 22/03 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Inzamelingsactie Oekraïne
De inzamelingsactie voor Oekraïne was vandaag een groot succes. De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een fantastische
inzamelingsactie voor Oekraïne georganiseerd. Je kon paardrijden, zelfgemaakte cupcakes versieren, je nagels in geel-blauw
laten lakken, kaarten knutselen, ballen gooien, grabbelen, sjoelen, ringwerpen, draaien aan het rad van donatie, koffie, thee,
limonade en zelfgebakken koekjes kopen en er was een levende Dans Juke Box!!
Iedereen ontzettend bedankt voor de donaties!!
De kinderen van Sint Jozef hebben in totaal:

€ 472,80
opgehaald!!!!!!!

Lotte en overbuurmeisje Demi hebben lege flessen
verzameld voor Oekraïne en hebben € 65,50 opgehaald.
Wat een mooi bedrag!!! Bedankt meiden!!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Inzamelingsactie Oekraïne

Beste allemaal,

Wat fijn dat er vandaag, via de acties van de kinderen, zoveel geld is gedoneerd voor giro 555 ten
behoeve van de bevolking van Oekraïne.
De bevolking van Oekraïne kan onderstaande spullen goed gebruiken:
- EHBO materialen (mag over datum zijn, mits dichte verpakking)
- hygiënische producten (zoals shampoo, tandpasta, tandenborstels etc.)
- medicijnen (diverse van paracetamol tot bloeddruk verlagers, etc.,
mag over datum zijn, mits dichte verpakking)
- flesjes water (geen andere levensmiddelen, dat doen andere organisaties)
- schoon ondergoed en sokken (geen andere kleding, dat doen andere organisaties)
- baby spulletjes (luiers, voeding mutsjes, etc.)
- medische materialen (catheters, sondes, spuiten, naalden etc.)
- incontinentie materialen
Wil je iets van bovenstaande spullen doneren? Breng het dan naar verenigingsgebouw de
Waayershof te Niftrik.
Wil je geld doneren? Je kunt een bedrag naar keuze over maken naar
Stichting Ouwestomp NL58 INGB 0004 4978 36 onder vermelding van Donatie HTTS
Dit geld wordt gebruikt om spullen die nodig zijn op locatie aan te schaffen om mensen nog beter
te helpen.
Kijk voor up-to date informatie op: https://www.facebook.com/helpthemtosafety
Alvast Bedankt!
Namens
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