Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2015 - 2016

maart – april 2016

Beste ouders en kinderen,
Maart en april staan voor de deur.
Geen tijd voor gezeur.
We denken deze maand ook aan de anderen.
Samen proberen we de wereld te veranderen.
Geloof jij in vliegende vissen?
Ja? Maar je kan je ook vergissen.

Wedden dat...
de musical onvergetelijk was!
De lach krulde ons om onze monden.
De musical was een enorme hype. Seppe bracht Lola aan het lachen.
Zie ze stralen, samen met alle andere acteurs, zangers en dansers.
Allemaal gaan ze een mooie toekomst tegemoet met hun gouden eend.
De liedjes zullen we niet snel vergeten. Ja toch, niet dan?!
De foto's brengen we zo snel mogelijk online.

Bedankt voor het kijken en tot binnen 2 jaar!
Graag ook een oprechte dankjewel aan alle mensen die meegeholpen
hebben voor, tijdens en/of na de voorstellingen.
Wedden dat…we nog lang zullen nagenieten?!

Kom op tijd

Koffie-stop + sponsortocht
Wedden dat… we anderen niet vergeten.
Op vrijdag 25 maart houden wij ‘s morgens ‘koffie-stop’.
Ook dit jaar willen we ons steentje bijdragen met een heuse koffie-,
chocomelk- en cakeverkoop. Jullie zijn allen van harte welkom tussen 8 en 9
uur op de sportspeelplaats voor een lekker drankje en hapje.
De opbrengst gaat dit jaar naar de boeren in Colombia.
Zij
strijden
voor
het
behoud
van
hun
grond.
Neem ook eens een kijkje op de site van Broederlijk Delen:
http://www.broederlijkdelen.be/campagne
In de voormiddag organiseert de lagere school een
sponsortocht ten voordele van Shangrila uit Nepal. De
kinderen zullen hiervoor hun beste beentje voorzetten en een
wandeling maken van een vijftal kilometer. Ouders,
grootouders, vrienden, buren, … kunnen de kinderen
sponsoren voor de kilometers die ze afleggen.
Meer info over Shangrila vindt u op:
http://www.shangrilahome.org/
Door samen geld in te zamelen, leren de kinderen dat solidariteit en
verbondenheid geen loze begrippen zijn.
Buitenkeuken in de kleuterspeeltuin
Ruiken jullie ook al iets?
Binnenkort staat er moddersoep te pruttelen in de
kleuterspeeltuin!
Leuk nieuws, deze week wordt onze buitenkeuken geplaatst!
Wanneer het eerste lentezonnetje er is, wordt deze feestelijk ingehuldigd
met zandkoekjes en appelsap voor alle kleuters. Nadien gaan we volop op
ontdekking. Spelplezier verzekerd!
Bij deze willen wij alle ouders bedanken die mee zorgden voor potten,
pannen, soeplepels,… Alsook de ouders die de buitenkeuken mee hielpen
opbouwen…Dankjewel!

Kriebelbeestjes
Wij zouden jullie er graag nog eens aan herinneren om regelmatig de
kinderen te controleren op luizen. Indien u bij uw kind luizen ontdekt, geef dit
dan zo snel mogelijk door aan de juf of meester.
Na de paasvakantie komen de kriebelouders nog eens in de klassen rond om
alle kinderen te controleren.
Fietsen in het weggetje van en naar de Nieuwelei
Mogen we via deze weg nog eens een warme oproep doen aan
alle (groot)ouders en kinderen om het verkeersbord aan het
weggetje van en naar de Nieuwelei te respecteren.
Aan weerszijde hangt een duidelijk bord (C3) dat wil zeggen
“verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere
bestuurder” (fietsers en brommers).
Tweedehands fietsenverkoop
Heb je nog geen fiets om al rinkelend aan de fietsdag (van vrijdag 27 mei)
deel te nemen? Of heb je pas een nieuwe gekocht (communie of verjaardag)
en is je oude fiets nog geschikt om mee rond te bollen?
Kom dan op vrijdag 29 april naar de
tweedehands fietsenverkoop tussen
15.30 uur tot 17.30 uur. De verkoop
zal doorgaan op de sportspeelplaats
voor de refter. Deelname is gratis en
vrijblijvend. Het (ver)kopen/schenken
zal tussen (groot)ouders en kinderen
gebeuren op eigen initiatief.
De school staat niet in voor de verkoop.
Meer info hierover volgt nog via een brief van de ouderraad.
Opstart kleutergroep 8
Na de paasvakantie zal in de kleuterschool groep 8 worden opgestart.
Juf Andrea zal zich ontfermen over de nieuwe instappers.
Reservekledij kleuters
Hebben jullie thuis nog onderbroekjes, broeken en sokken voor kleuters die
voor uw kinderen te klein zijn? Weet u niet wat ermee te doen?
In de kleuterschool kunnen ze deze kledij zeker nog gebruiken voor kleuters
die een ongelukje hebben tijdens de schooluren of in de naschoolse opvang.
Breng gerust deze reservekledij mee naar school en geef het af aan één van
onze kleuterjuffen.
Nieuws van de ouderraad
Wedden dat… zaterdag 28 mei een dag is om alvast in je agenda te
zetten.

Zwembeurten maart
04/03*
2A + 2B / 3A + 3B
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)
Activiteiten maart/april
01/03
01/03
10/03
11/03
17/03
22/03
24/03
25/03

oudercontact (lagere school)
inschrijvingen kleuters geboortejaar 2014 (16.30 uur tot 18.30 uur)
bezoek aan de bibliotheek van Boechout (L4A + B)
kikkersprong 5: toneel op school (kleuterschool + L1 + L2 + L3)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
uitstap ’t GROM Sint-Katelijne-Water (L4A + B)
paasviering om 10.30 uur: alle ouders zijn van harte welkom
koffie-stop + sponsortocht

17/04
18/04
18/04
21/04
22/04
25/04
26/04
29/04

eerste communie
vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)
themaweek ‘wedden dat sprookjes echt bestaan? (kleuterschool)
kikkersprong 6: kennismaking nieuwe meters en peters
(groep 1 + 2 / L5A + B)
avontuurlijke sportdag in fort IV (L3 + L4 + L5)
themaweek ‘zenbeleving’ (kleuterschool)
Tai Chi beleving en zonnegroet (kleuterschool)
tweedehands fietsenverkoop (15.30 uur tot 17.30 uur)

02/05
07/05
08/05

teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
vormsel
vormsel

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het 2e en 3e trimester
paasvakantie: 28 maart tot en met 10 april 2016
Hemelvaart: 4 tot en met 6 mei 2016
Pinksteren: 16 tot en met 18 mei 2016
Noteer alvast de vrije dagen van deze trimesters in uw agenda.

Op de vernieuwde website van onze school www.sintjozefmortsel.be
vindt u alle nieuwtjes van onze klassen, foto’s en
natuurlijk alle informatie over onze school.
Wedden dat…
we de avontuurlijke toer opgaan (mei)

