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Personeel
Juf Marijn: Op 29 maart is juf Marijn bevallen van haar zoontje Kaleb. Wij feliciteren juf Marijn, haar man
en haar twee dochters met de geboorte van hun zoontje en broertje. We wensen hen veel geluk met
elkaar!
Juf Nicolle:Ik ben Nicolle de Valk en ik ga tot de zomervakantie de
projectgroep overnemen van juf Marijn. Elke woensdag kom ik naar de
Josephschool. Met de meeste kinderen die in de projectgroep komen, heb
ik al kennis gemaakt. In de projectgroep gaan we aan de slag met
verschillende projecten zoals schaken, creatief denk opdrachten en
natuurlijk met ieders eigen persoonlijk doel. Vanwege de corona
maatregelen heeft iedere groep samen met mij een half uurtje. De kinderen
krijgen dan opdrachten waar ze in de klas mee aan de slag kunnen gaan. Ik
kijk ernaar uit om op de Joseph school te komen werken en heb er dan ook
heel veel zin in.

Covid-19
Op onze schoolwebsite is een kopje Covid-19 aangemaakt. Hier vindt u de beslisboom en een link naar de
site van GGD Utrecht.
Zie: https://www.kbs-st-joseph.nl/covid-19

Gevonden voorwerpen
Op dinsdag 20 april zullen wij de gevonden voorwerpen voor u uitstallen op het hek bij het
voorplein. Mocht u iets missen van uw kind(eren) dan kunt u hier even langslopen wanneer
u uw kind(eren) uit school ophaalt. Wat overblijft wordt uitgezocht/gewassen en
gedoneerd.

Sponsorloop
Vrijdag 23 april houden we op school een sponsorloop waar de kinderen van groep 1 t/m 8 aan mee zullen
doen. Door de kinderen is via twee stemrondes het goede doel bepaald en het is geworden…..Stichting
Dierenlot! Het is de bedoeling dat de kinderen sponsors in hun nabije omgeving gaan zoeken die hen per
rondje om de school (of een vast bedrag) willen sponsoren voor dit goede doel. Uiterlijk volgende week
vrijdag zullen de kinderen de sponsorbrief en alle verdere informatie op papier meekrijgen en zullen we dit
ook via Parro digitaal versturen.
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Kunstproject Veentunnel
Voor de toekomstige Veentunnel mogen alle leerlingen van de Josephschool een bijdrage leveren door een
tegeltje te beschilderen. Binnenkort gaan we hier op school mee aan de slag. We zijn op zoek naar héél veel
kleine glazen potjes met een dekseltje (formaat babyvoeding/kappertjes/olijven), waar we de verf in
kunnen doen. Voor elke leerling hebben we zo’n potje nodig. Daarnaast zijn we op zoek naar oude
overhemden, die we als schort kunnen inzetten.
We willen dit graag uiterlijk woensdag 21 april in huis hebben, dus heeft u thuis wat liggen dat hier geschikt
voor is, wilt u dit dan zo snel mogelijk meegeven aan uw kind?
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