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Personeel
Helaas moeten we u laten weten dat twee leerkrachten van de St. Josephschool per 1 december een
andere baan hebben aanvaard. Na respectievelijk 14 en 12 jaar op de Joseph gewerkt te hebben gaan zij
een nieuwe stap in hun loopbaan zetten.
Nicky Westerhout (groep 1/2D) gaat een nieuwe uitdaging aan op het SBO en Danielle Versteegh (
momenteel nog met zwangerschapsverlof) op een andere basisschool. We vinden het erg jammer dat zij
onze school gaan verlaten, maar wensen hen uiteraard veel succes in hun nieuwe werkomgeving!
Begin volgende week gaan we de vacatures op onze school uitzetten. We gaan op zoek naar twee
leerkrachten die fulltime of parttime inzetbaar zijn. Mocht u iemand kennen met een
onderwijsbevoegdheid en de wens om van school te veranderen, deel de vacature dan gerust!

Studiedag 4 oktober
Op maandag 4 oktober is de eerste studiedag voor de hele school. De kinderen zijn die dag vrij. Skillz United
biedt een toffe invulling van de dag. (Zeker handig mocht u nog geen opvang geregeld hebben!)
Skillz United
Skillz United is terug! Voor de vakantie hebben wij samen met jullie 3 geweldige dagen gehad tijdens het
school(plein)reisje wat wij georganiseerd hebben. De kinderen kregen een 5-tal workshops en konden o.a.
lasergamen, klimmen en klauteren op een stormbaan en racen op het coole racecircuit.
Op maandag 4 oktober heeft de gehele school een studiedag en keren wij met Skillz United terug op de St.
Josephschool. Wij organiseren op deze dag de Skillz United Studiedag. Tijdens deze dag kan jij kijken waar
jouw interesses liggen. Dus lijkt het jou leuk om op deze dag te koken & bakken, een media workshop te
krijgen of mee te doen aan de sport & spel activiteiten? Schrijf je dan snel in
via www.skillzunited/inschrijven. De kosten voor deze dag bedragen € 20 per deelnemer. Wij hopen jullie
allemaal te zien op maandag 4 oktober a.s. De Skillz United Studiedag duurt van 08.30 uur tot 14.15 uur.
Tot snel,
Team Skillz United
(zie flyer in de bijlage van het Parro bericht)

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl
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