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Personeel  
Kirsten	  van	  Dusschoten:	  Dinsdag	  is	  de	  laatste	  werkdag	  van	  juf	  Kirsten	  voordat	  zij	  met	  
zwangerschapsverlof	  gaat.	  We	  wensen	  Kirsten	  een	  fijn	  verlof	  en	  kijken	  uit	  naar	  de	  derde	  
Josephbaby	  van	  dit	  schooljaar!	  

Sponsorloop  
Maandag	  5	  februari	  is	  de	  allerlaatste	  dag	  om	  het	  geld	  van	  de	  sponsoorloop	  in	  te	  leveren.	  Milan	  en	  Simon	  
willen	  graag	  de	  balans	  opmaken.	  Wilt	  u	  eraan	  denken	  dit	  met	  uw	  kind	  mee	  te	  geven	  als	  het	  nog	  niet	  is	  
gebeurd?	  

Aanmelden  nieuwe  leerl ingen  
Hoewel	  u	  nog	  volop	  aan	  het	  genieten	  bent	  van	  uw	  baby	  of	  peuter	  thuis,	  kijken	  wij	  graag	  naar	  de	  toekomst	  
zodat	  we	  onze	  koers	  kunnen	  uitstippelen.	  We	  willen	  u	  dan	  ook	  vragen	  om	  broertje(s)	  en/of	  zusje(s)	  voor	  
hun	  tweede	  levensjaar	  aan	  te	  melden	  bij	  ons	  op	  school.	  	  

Chr.   Muziek-‐  en  Showband  Jul iana  
In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  een	  bericht	  over	  de	  naamsverandering	  van	  Chr.	  Muziek-‐	  en	  Showband	  
Juliana.	  Zoals	  jullie	  weten	  zijn	  wij	  een	  partnerschap	  met	  hen	  aangegaan	  in	  het	  kader	  van	  
muziekonderwijs	  onder	  leiding	  van	  Marcus	  Wiebenga.	  	  

Vanuit   de  wijk  
ZondagsOntbi jt    in   teken  Toon  Hermans  Huis   
Het	  ZondagsOntbijt	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  staat	  in	  het	  teken	  van	  leven	  met	  kanker.	  Omdat	  het	  4	  
februari	  Wereldkankerdag	  is,	  aandacht	  voor	  de	  warmte	  van	  het	  Toon	  Hermans	  Huis.	  Dit	  is	  een	  huis,	  waar	  
iedereen	  die	  met	  kanker	  te	  maken	  heeft	  zonder	  afspraak	  binnen	  kan	  lopen.	  Om	  informatie	  en	  
ondersteuning	  te	  krijgen.	  Aletta	  Pasker	  zal	  vertellen	  over	  de	  impact	  van	  kanker	  en	  de	  invloed	  op	  het	  
dagelijkse	  leven	  van	  kinderen.	  Het	  ontbijt	  begint	  zondag	  4	  februari	  om	  10.00	  uur	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph,	  
naast	  de	  St.	  Josephkerk	  in	  Hooglanderveen.	  De	  deelname	  is	  gratis.	  Aansluitend	  is	  er	  om	  11.00	  uur	  een	  
eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Een	  deel	  van	  de	  collecte	  die	  gehouden	  wordt	  is	  bestemd	  voor	  het	  
Toon	  Hermans	  Huis.	  


