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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie:
kbs.st.joseph@kpoa.nl

Continurooster tijdens de kerstviering op donderdag 22/12
In het kader van de kerstactiviteiten van dit schooljaar willen wij de schooldag graag
sluiten om 14.00 uur.
Dus op die dag een continurooster draaien, zoals we dat volgend schooljaar
alle dagen zullen gaan doen. Ik wil u dan ook vragen die dag daar rekening
mee te houden en na 14.00 uur zelf opvang te regelen voor uw kind(eren).
Dank u wel!
Het Kerstprogramma komt binnenkort uw kant op.

Op deze dag heeft BSO SKA (binnenstebuiten/buitengewoon), de mogelijkheid van
opvang vanaf 14.00 uur.
Bezoek aan het Piet Mondriaanhuis. Groep 5A doet verslag.
De schilderijen
Ik ben in een heeel cool en leuk museum geweest het museum heet Piet Mondriaan en
het was leuk omdat je meer tweten komt van Piet Mondriaan en dan zie je de echte
schilderijen van Piet Mondriaan en het zijn de echte. Het is een heeeel leuk museum. Ik
ben te weten gekomen dat Piet Mondriaan de beste schilderaar was van de wereld.
Dean Lans groep 5a

Het mondriaan huis
Ik ben met de klas naar het Mondriaanhuis geweest.
Wat heb ik geleerd:
Ik heb geleerd dat kunst dat niet zo mooi is, dat dat heel mooi kan zijn want dat is best
wel knap van Piet Mondriaan
Wat heb ik gezien :
Ik heb allemaal schilderijen gezien en ik heb allemaal foto’s van schilderijen gezien
Wat vond ik er van?:
Nou ik vond het wel leuk want ik ben er nog nooit geweest
Tijn van Rooijen

groep 5a

Een leuk bezoekje bij het Mondriaan huis
Ik ben met de klas naar het Mondriaan huis gegaan.
Het was leuk omdat je er een beetje meer te weten komt over Mondriaan.
Door de schilderijen en wat ook leuk is dat hij in allerlei landen is geweest. Je leert er
ook dus gewoon heel veel over Mondriaan en daardoor wordt het gewoon heel leuk in
het Mondriaan huis.
Dus kom wanneer je wilt!
Tessa van Zadelhoff groep 5a
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Kunst is je eigen mening
Als je over kunst denkt, is het je eigen mening.
Weet je dat ik dat weet, want ik ben in het Mondriaanmuseum geweest. En toen zag ik
een betoverend mooi schilderij. Het leek net of ik er in zat. Maar het was niet alleen leuk,
ook leerzaam. En dat vond ik leuk.
Yfke Sengers groep 5a

Uit de wijk
Het eerste kaarsje!
Je zou het nog niet zeggen, maar de voorbereiding op Kerstmis gaat weer beginnen!
Zondag gaat het eerste kaarsje op de adventskrans aan. Wat advent is? En hoe zo'n
krans eruit ziet? Als je dat wilt weten kom je zondag 27 november om 11.00 uur naar de
St. Josephkerk. Er is dan tijdens de viering weer kinderwoorddienst speciaal voor
basisschoolleerlingen. En misschien vraagt de pastoor jou wel om het eerste kaarsje aan
te steken!
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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