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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

Op 16/03 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u
vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.
Dank u wel!
Op 21/04 hebben wij onze Koningsspelen. Dat is de vrijdag voor de
meivakantie, die dit schooljaar bij ons een week duurt. Die dag willen wij
werken met een continurooster, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen
zullen gaan doen. Ik wil u vragen daar rekening mee te houden. Die dag stopt
de school om 13.00 uur. Dan kan uw kind van school worden opgehaald. Dank
voor uw medewerking.
Rapporten mee
Woensdag 08/02 krijgen de kinderen het eerste rapport mee. Altijd weer een leuk
moment. Laten zien waar je goed in bent en wat je hebt bereikt. Neemt u de tijd om het
in te zien en er trots op te zijn. Hoe klein soms ook de vooruitgang; daar is vaak heel
hard voor gewerkt. Ieder op zijn / haar eigen manier.
Ook als verwachtingen wellicht niet uitkomen is het zaak om dat het kind niet te laten
merken. Positiviteit is het groeimiddel voor elk kind!
Wilt u het rapport a.u.b. meenemen naar de ouderavond (13/02 en 14/02). En na enkele
weken weer naar school retourneren. Bedankt!
Mad Science
Donderdag 09/02 is er de jaarlijkse Mad Science Show op school. Voor de groepen 3/8
Doel is de kinderen te interesseren voor het vak techniek. Op komische wijze worden er
proeven gedaan. Om te lachen, maar tegelijkertijd zeer wetenswaardig. De kinderen
genieten er steevast van. Wellicht ontwikkelt zich hier een nieuw Talent. Eentje die een
toekomstig probleem oplost. Dat zou toch mooi zijn.
Open scholendag.
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Uit de wijk
Als de St. Josephschool overgaat op het continurooster, past SKA de
openingstijden daarop aan. Uw kinderen worden dus gewoon, zoals u
gewend bent, na schooltijd op de bso opgevangen. Ons motto op de bso
is: ‘Naschoolse tijd is vrije tijd’. De pedagogisch werkers bieden een
gevarieerd vrijetijdsprogramma aan, waarbij zij inspelen op de
verschillende leeftijden in de groep en op de interesses van de kinderen.
Vooral bij de jongsten zorgen zij voor voldoende rust. Wij bieden de
kinderen een uitdagend en afwisselend programma met activiteiten,
workshops en uitstapjes op het gebied van sport & spel, cultuur,
creativiteit en natuurbeleving. De kinderen kiezen zelf aan welke
activiteiten zij mee doen. Heeft u vragen over de aanpassing van de BSOtijden op het continurooster? Neem contact op met SKA via
033 – 470 13 03.
Met vriendelijke groet, het bso-team
Open Zondag
Volgende week zondag 5 februari is er om 11.00 uur een brunch in de parochiezaal van
de St. Josephkerk. Marion Gieben van het milieuklooster Stoutenburg komt dan vertellen
over duurzaamheid, tuinieren en genieten van de natuur. Voor kinderen is er een eigen
tafel met seizoenspellen, zaadjes en pompoenen. Een gezellige ontmoeting voor jong en
oud! Deelname is gratis.
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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