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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

Fietsen stallen
We hebben op school de afspraak dat i.v.m. de grote hoeveelheid, fietsen van groep 8
voor de school mogen worden gestald, maar dan ook alleen die. We zien echter dat ook
kinderen uit andere groepen daar fietsen stallen. Dat kan niet want dan wordt het op de
stoep onoverzichtelijk en wellicht gevaarlijk. Wij bespreken dit met de kinderen, maar
het helpt als u dat ook zou willen doen. De overige fietsen vinden allemaal een plek
achter de school. Met dank!
Schoolverzuim
In onze schoolgids staat beschreven welke regels gehanteerd worden voor
schoolverzuim. Een procedure waarop de leerplichtambtenaar van gemeente toezicht
houdt.
Wat wellicht wat minder bekend is, is dat geregeld te laat komen ook wordt gezien als
(zorgelijk) schoolverzuim. Wij houden dat bij. Als binnen 8 weken (periode tussen twee
vakanties) een kind meerdere malen te laat is, is dat voor ons reden om hierover met u
in gesprek te gaan. Blijft dat aanhouden, dan melden wij dit aan de leerplichtambtenaar.
Dat kan leiden tot uitnodiging voor gesprek en eventueel een boete.
Wij zien uw kind graag op tijd op school. Vaak te laat komen kan het imago van uw kind,
bij de andere kinderen schaden. Overigens is het ook belangrijk voor de leerkracht die
dan op tijd kan beginnen.
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.
Koningsspelen
Ik wil u nogmaals attenderen op de Digiduif die onlangs is gestuurd, waarin wij nog
assistentie vragen bij deze sportdag. We zoeken nog enkele ouders om een spel te
begeleiden. Heel erg bedankt!

ALTIJD PRIJSLOTERIJ.
Hallo beste ouders, wij zijn groep blauw.
En wij hebben het idee om een altijd-prijsloterij te organiseren, om de POP-UP lunch
te betalen.
Voor die loterij hebben we cadeautjes nodig, dus onze vraag is of jullie kinderen
speelgoed mee willen nemen waar ze niet meer mee spelen, maar die er nog wel
goed uitzien. Bijvoorbeeld: stuiterballen, kleine speelgoed, autootjes of putty
Vanaf nu kunt u het speelgoed inleveren bij groep 7a en 8b.
Iedereen kan het in leveren.
Voor 4 april is de laatste dag om het speelgoed in te leveren.
En de lootjes zijn 1 euro per stuk! Op 5 april kan je lootjes kopen.
Groeten werkgroepje van de financiën van groep blauw.
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Poster 5 Media wijsheid.
Wanneer grooming plaatsvindt binnen een digitale omgeving wordt het ook wel digitaal
kinderlokken genoemd. Goed om hier met uw oudere kind over te praten zodat zij er
met u weer over praten, zich hier in ieder geval bewust van zijn…
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Flessen – flessen –flessen.
Hallo beste ouders, wij zijn groep groen.
Twee weken geleden deden wij een oproep voor lege flessen met statiegeld om geld
in te zamelen voor de POP-UP lunchshow.
In de hal beneden staat de inzamelingszak er volgende week nog de hele week. We
hopen dan dat die helemaal vol zit. Alvast bedankt dat u er uw lege flessen in gooit.
Groeten werkgroepje van de financiën van groep groen.
Mad science
Deze week is de naschoolse 'mad science techniekcursus' gestart.
De kinderen waren weer volop aan de slag met technische proefjes en weetjes.
Mooi om te zien.
Omdat er nog meer aanmeldingen zijn, komt er in mei nog een extra mogelijkheid om de
naschoolse techniekcursus te volgen.
Dit zijn de extra data, OP WOENSDAGMIDDAGEN ( 12.45-13.45 u.) Uw kind eet dus een
broodje op school, dus lunch meegeven s.v.p)
17-05-2017
24-05-2017 niet i.v.m. vakantieweek
31-05-2017
07-06-2017
21-06-2017
28-06-2017
14-06-2017 niet i.v.m. avond4daagse
05-07-2017
U kunt uw kind inschrijven via de website van madscience

www.madscience.org

Palmpasen

Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de
vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als
eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in
Jeruzalem gevierd. Dit jaar valt Palmzondag op 9 april.

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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