8 juli 2022
Afscheidsavond/dank-je-wel-avond
Dinsdag is het zover, dan voert groep 8 de eindmusical op!!! Het verhaal in het kort:
Pauw is de koningin van het bos en regeert met strakke hand en veel regeltjes. Het bos
van de buren lijkt veel gezelliger en daar mag veel meer. Lukt het Pauw wel om
koningin van het bos te blijven? Een zinderende danswedstrijd zal antwoord geven op
deze vraag!
Om 18.30 uur wordt iedereen verwacht op het veldje voor school. Ouders, opa’s, oma’s,
iedereen is welkom!! Naast het afscheid van de leerlingen van groep 8, staan we ook
even stil bij het afscheid van onze directeur Thea en juf Helmie.
Ook zullen de andere groepen optredens verzorgen. We hopen op mooi weer en veel
gezelligheid. Neemt u uw eigen zitplek (tuinstoel) mee?
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Afscheid juf Helmie
Dinsdagavond staan we even stil bij het afscheid van juf Helmie. Aanstaande woensdag
is haar laatste werkdag op Sint Jozef. Om 14.00 uur is er de gelegenheid om even
persoonlijk afscheid te komen nemen van juf Helmie. We gaan juf Helmie missen!

Juf Thea nog een keer op school

Belangrijke data
Di. 12/07 18.30 uur afscheidsavond/
dank-je-wel-avond

Afscheid directeur Thea
Vrijdagmiddag om 12.00 uur zal Thea afscheid nemen van het team van Sint Jozef. Als u
ook even persoonlijk afscheid wilt nemen, kan dat om 12.00 uur.

IJswinkel in groep 1/2/3
De laatste twee weken zijn we in de huishoek een ijsjeswinkel begonnen. Mochten de
kinderen thuis nog plastic hoorntjes of andere dingen hebben die bij dit onderwerp
horen, mogen ze dit de komende week nog mee naar school nemen. De voorwerpen
worden voor de vakantie weer mee naar huis gegeven.

Wo. 13/07 afscheid juf Helmie
Vr. 15/07 12.00 uur start zomervakantie

Doordraaimoment
Volgende week donderdag zullen de kinderen vast een uurtje in hun nieuwe klas gaan wennen. Zo kunnen ze vast zien in
welke groep ze komen en kunnen ze even sfeer proeven.

Luizenkam-hulp
Tot nu toe hebben we één reactie gehad op onze oproep voor luizenkam-hulp. Om alle kinderen door één ouder te laten
controleren is teveel! We hebben minimaal één, het liefst twee extra ouders nodig. Wie kan de woensdagochtend na iedere
schoolvakantie helpen luizen pluizen???

Schoolfoto’s
Afgelopen donderdag hebben alle kinderen een voorbeeldje meegekregen van de schoolfoto. U kunt de schoolfoto’s online
bestellen. Op het formulier staat hoe u de foto’s kunt bekijken en hoe u ze kunt bestellen.

Babynieuws!
Afgelopen woensdagochtend is Daan uit groep 1 grote broer geworden van Fenna, zijn nieuwe baby zusje. Wij willen via deze
weg Eline, Jasper, Tim en Daan feliciteren en heel veel geluk wensen. Bedankt voor de overheerlijke traktatie van “Olala”!

De blokken zijn multifunctioneel. Vandaag is er een stoel gemaakt
waarop je echt kan zitten.

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

Juf Thea nog een keer op school
Afgelopen dinsdag heeft directeur Thea afscheid genomen van alle
kinderen van Sint Jozef. We bedanken Thea voor haar inzet en
betrokkenheid op Sint Jozef en we wensen haar veel succes met haar
nieuwe uitdaging binnen de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.

Groep 3 oefent met tweetekenklanken. Ze grabbelen een klank
en schrijven met het sponsje het woord in schrijfletters op de
grond.

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

