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Beste ouders en kinderen,
April is bijna voorbij.
Mei staat al klaar voor jou en mij.
Ik loop door Mortsel, wat een avontuur.
Ik fiets naar Boom en vlieg niet over mijn stuur!
Ik wandel voor Nepal, helemaal niet alleen.
Ik ravot in de bossen, want ik ben nummer één!

Wedden dat...
mei een sportieve en avontuurlijke maand wordt!
Tijdens de maand mei gaan we in de kleuter- en lagere school de sportieve,
maar ook avontuurlijke toer op.
Voor de paasvakantie startten we in de lagere school reeds met een
dagelijks looptoertje van 1 kilometer.
Onze oudste kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar vertrekken op
12 mei op bosklassen naar Herentals in het thema ‘indianen ugge ugge’
Op 20 mei wandelen de leerlingen van de lagere school 5 kilometer ten
voordele van Shangrila in Nepal en
’s avonds nemen we deel aan ‘Mortsel loopt’.
In de week van 23 mei houden de kleuters een sportieve week en is er in
de lagere school week op wieltjes. Om die week sportief af te sluiten,
houden we onze jaarlijkse fietsdag.
Een dag waarop kinderen en begeleiders hun grenzen verleggen.

Wedden dat…bewegen gezond is?!

Koffie-stop + sponsortocht
Wedden dat… we in maart anderen niet vergeten.
Op vrijdag 25 maart hielden wij ‘s morgens ‘koffie-stop’.
Met het verkopen van koffie en cakejes steunden we de projecten van
Broederlijk Delen met 515,20 euro.
We bedanken alle kinderen en ouders voor hun bijdrage!
De sponsortocht ten voordele van Shangrila uit Nepal wordt uitgesteld
naar 20 mei. De kinderen zullen dan 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.
Sint-Jozef beweegt en Mortsel loopt
Wij stellen steeds vaker vast dat kinderen minder en minder bewegen.
Daarom nemen we het initiatief om dagelijks met de kinderen 1 kilometer te
stappen/lopen. Zo blijven ze fit en gezond op een simpele manier die ook nog
eens niets kost. Bovendien hoeft het slechts een kwartier in beslag te
nemen.
De kinderen moeten het zelf wel leuk vinden anders kan je het niet
volhouden. Maar bij ons is dat geen probleem. Ze verschijnen met een frisse
geest en een gezonde blos op de wangen op de schoolbanken. Zo leuk om te
zien.
Dit is voor de kinderen een goede voorbereiding op ‘Mortsel loopt’ dat zal
plaatsvinden op 20 mei. Wij willen met zoveel mogelijk kinderen van de
school hieraan deelnemen. Ook ouders mogen uiteraard meelopen.
De school met het meest aantal deelnemers zal in de prijzen vallen.
Themaweek sprookjes
Zeg Roodkapje waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen.
Zeg Roodkapje waar ga je heen? Zo alleen!
Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn …?
Zeven geitjes alleen in huis, daar komt de wolf en moeder is niet thuis!
Hap, hap, hap wat een pech, geitje nummer 1 is weg.
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?

De kleuters doken in de sprookjeswereld maar oei... wat was er aan de
hand? Onze sprookjesboom had een groot probleem. Alle sprookjes waren
door elkaar gehaald. Sneeuwwitje bracht grootmoeder koekjes, Assepoester
beet in een giftige appel, de dwergen liepen met zevenmijlslaarzen, …
Onze kleuters slaagden erin om de sprookjes door middel van een
sprookjestocht met spelletjes en muzische opdrachten terug in elkaar te
puzzelen. Ze verdienden daarom een lekkere verrassing!
Buitenkeuken
Dankjewel voor de fijne
buitenkeuken in onze
kleuterspeeltuin!

Kledij op (zonnige) zomerdagen
De zonnige dagen komen eraan.
Daarom even de afspraken rond kledij op een rijtje.
Schoolreglement
Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Vooral aangepast en stevig schoeisel is
belangrijk. Leerlingen dragen geen hoofddeksels in het gebouw.
Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden.
Naamtekenen voorkomt dat kledij verloren gaat.

Onder netjes kleden verstaan we het volgende:
- shorts en rokjes die niet te kort zijn
- T-shirts of topjes zonder spaghettibandjes
- stevig schoeisel dat vastzit aan de voet, dus geen aansteker of
teenslipper
De ooievaar kwam langs …
Op 23 maart bracht de ooievaar een gezonde dochter,
Olivia genaamd, bij juf Sofie (L2B) en haar man.
Wij wensen de ouders van harte proficiat.
Studie
Het einde van het schooljaar nadert en dus komen de grote toetsen in zicht.
Kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar kunnen na schooltijd
opgevangen worden door een leerkracht in de klas (tegen betaling) zodat ze
hun huiswerk kunnen maken en hun lessen grondig kunnen voorbereiden.
Het eerste halfuur wordt er van de kinderen volledige stilte gevraagd zodat
iedereen zich ten volle kan concentreren op hun werk. De overige tijd kan
indien nodig zinvol ingevuld worden met een rustige activiteit waar ze zich
individueel mee bezighouden. Zorg ervoor dat uw zoon of dochter daarom
steeds iets bij heeft om zich mee bezig te houden (bv leesboek, strip,
puzzelboek, smartgame, tekengerief, …)
De studie eindigt om 16.25 uur. U kan de kinderen nadien ophalen in de
kleuterrefter of de kinderen gaan met toestemming van de ouders alleen naar
huis. Bent u toch een beetje vroeger op school, gelieve uw kind dan op een
rustige manier uit de studie te plukken zonder de anderen te storen.
U vindt de kinderen op:
 maandag bij juf Barbara (A-blok)
 dinsdag bij juf Karin en juf Liesbet in de klas (B-blok boven of in de refter)
 donderdag bij juf Ragna van de klas (A-blok)
Gezocht: kriebelouders
Juf Liesbet zoekt nog ouders die vanaf volgend schooljaar op regelmatige
tijdstippen mee willen komen kriebelen.
Bent u bereid het kriebelteam te versterken, stuur dan een mailtje naar
liesbet.vanrossom@sintjozefmortsel.be

Zwembeurten juni
03/06*
2A + 2B / 3A + 3B
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)
Activiteiten mei
29/04

tweedehands fietsenverkoop (15.30 tot 17.30 uur)

02/05
02/05
03/05
07/05
08/05
12/05

28/05

toneel (L2A + B)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
toneel (L1A + B)
vormsel
vormsel
kikkersprong 7: tweedaagse bosklassen in Herentals
(groep 1 + 2 / L1A + B)
workshop LABO (L3A + B)
sponsortocht (uitgesteld 25/03) (lagere school)
Mortsel loopt
week op wieltjes (lagere school)
themaweek ‘wedden dat sporten heel leuk kan zijn?’
(kleuterschool)
bezoek recyclagepark Mortsel (L3A + B)
verkeerspark Hoeve Dieseghem (L4A + B)
fietsdag (lagere school)
Fiets je graag die dag mee, noteer dan alvast deze datum in je
agenda! Extra briefje volgt…
Zomerfeest georganiseerd door de ouderraad (10 tot 15 uur)

02/06

vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)

19/05
20/05
20/05
23/05
23/05
23/05
26/05
27/05

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het 3e trimester
Hemelvaart: 4 tot en met 6 mei 2016
Pinksteren: 16 tot en met 18 mei 2016
zomervakantie: vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2016
Noteer alvast de vrije dagen van dit trimester 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 het jaar goed afsluiten (juni)

