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Beste ouders en kinderen,
Sint-Jozefs-recept voor 2017


een flinke scheut plezier en inzet
een snuifje beweging
een theelepeltje geduld
mix alles samen met vriendschap
besprenkel met creativiteit
serveer met enthousiasme!
Welkom aan alle nieuwe kleuters
Op maandag 9 januari was het een eerste spannende dag
voor enkele nieuwe kleuters. Zij maakten voor het eerst kennis
met hun school en juf.
We hopen dat ze zich snel kunnen ontplooien tot enthousiaste,
leergierige en zelfstandige kinderen. Veel succes!
Inschrijving broers en zussen/nieuwe leerlingen, schooljaar 2017-2018
De basisscholen in Mortsel hebben afgesproken om de nieuwe kinderen
samen in te schrijven voor het schooljaar 2017-2018. Broers en zussen van
kinderen die al ingeschreven zijn en kinderen van personeel van de school
krijgen voorrang. Deze kunnen inschrijven vanaf 9 januari.
Is dit niet het geval, dan kan u uw kind inschrijven op maandag 6 maart van
16.30 uur tot 18.30 uur of vanaf 7 maart kan u op school terecht na
afspraak. De beschikbare plaatsen worden op onze website vermeld.
Kom je graag eerst een keertje kijken? U bent welkom op onze kijkdag,
woensdag 25 januari vanaf 17.30 uur.

Goed gevoel - nieuws
De tweede ‘goed gevoel’-periode was een fijne en gezellige periode.
We zijn in de lagere school gestart met een knusse voorleesweek. Elke klas werd
sfeervol verlicht om iedere dag een halfuurtje te genieten van een heerlijk verhaal.
Ook in de kleuterschool werd er dagelijks een leuk verhaaltje voorgelezen.

De voorbereidingen voor de komst van de Sint zorgden eveneens voor een hele
aangename sfeer in de hele school. De kleuterschool had een fijne themaweek
gepland rond de Sint. Zij knutselden, zongen en dansten een hele week lang.
Ook het eerste en tweede leerjaar organiseerden een leuke sint carrousel met
allerlei knutsels, dansjes en filmpjes.
Op 2 december stond de hele school paraat om de Sint, de Pieten en onze
‘gewonde’ juf Linde te ontvangen. Jong en oud genoten van zijn bezoek.
De laatste week voor de vakantie was er een gezellige week met als afsluiter een
overheerlijke dag in pyjama of onesie in de lagere school. Die week was er ook
muziek tijdens de speeltijden zodat de kinderen mee konden zingen en dansen
met hun favoriete nummers.

Applaus
Op 3 december behaalde Rune (L6) een mooie 2e plaats op de
Vlaamse junior STEM-olympiade.
Misschien heeft jouw zoon of dochter wel de film ‘Finding Dory’
uitgepakt tijdens de feestdagen. Hierin herken je een, voor ons,
bekende stem van de school. Fonne (L6) verleende zijn stem aan de kleine
Nemo. Ook zijn broer, Warre (L5) schitterde onlangs in het grootse spektakel
‘Beauty and the Beast als Jakobje.

Kerst op school
Op vrijdagavond 16 december hielden we een
gezellige maar sportieve KerstRun/Fun.
De kerstrun was een geweldig succes!
We willen langs deze weg iedereen BEDANKEN om zo
talrijk aanwezig te zijn. Leerlingen, ouders,
grootouders, vrienden, sympathisanten en helpende
handen. Samen liepen jullie 1220 toeren en dus
ongeveer 1220 km. Voor de lagere school liep 5A de meeste toertjes. In de
kleuterschool was de wisselbeker weggelegd voor groep 3.
We zijn trots op zo'n sportieve school!
Deze fijne avond bracht €2200 op. Zo kunnen we vlot een nieuw digibord
installeren in het zesde leerjaar.
De ooievaar kwam langs …
Op 16 december bracht de ooievaar een gezonde zoon,
Leon genaamd, bij juf Elsie (groep 7) en haar vriend.
Wij wensen de ouders van harte proficiat.
Voor de vakantie namen de kleuters afscheid van juf Hellen. Wij willen haar
alvast bedanken voor haar enthousiasme en creativiteit waarmee ze de
kleuters elke dag opnieuw prikkelde. Na een welverdiende bevallingsrust
staat juf Annelies (groep 4) terug paraat vanaf 9 januari.
Schoolfuif
Op zaterdag 18 februari organiseren enkele ouders een tweede
schoolfuif. Stip alvast deze datum aan in je agenda om eens
lekker uit de bol te kunnen gaan. Binnenkort krijg je hierover
meer informatie via de school.
Wij hopen jullie talrijk te zullen ontmoeten daar!!
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.

Roken aan de schoolpoort
Mogen we via deze weg een oproep doen aan alle (groot)ouders om
niet te roken aan de schoolpoort.
Volgens de wetgeving van het Vlaams Ministerie van Onderwijs is het
verboden te roken van 06.30 uur tot 18.30 uur in open ruimtes
zoals speelplaats, sportveld, parking, schoolpoort ...
Fietsen in het weggetje Nieuwelei en sportspeelplaats
Aan weerszijde hangt een duidelijk bord (C3) dat wil zeggen
“verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere
bestuurder” (fietsers en brommers). Gelieve dit bord te
respecteren en niet te fietsen in het weggetje.
Ook op de sportspeelplaats vragen we jullie om niet te fietsen voor
de veiligheid van kinderen en ouders.
Activiteiten januari
10/01
filmvoorstelling: Operation Arctic (L4, L5, L6)
12/01
tweede luizencontrole
13/01
Hidrodoe (L1)
16/01
scholenbeurs (L5, L6)  enkel via inschrijving
16/01
medisch onderzoek (L3B)
17/01
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
20/01
Kalmthoutse Heide + Suske en Wiske-kindermuseum (L3)
23/01
oudercontact kleuterschool (groep 3 tot 7)
24/01
medische onderzoek (L5A)
25/01
pedagogische studiedag (geen school)
27/01
Kalmthoutse Heide + Suske en Wiske-kindermuseum (L4)
Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het schooljaar 2016-2017
pedagogische studiedag: woensdag 25 januari
facultatieve vrije dag: vrijdag 3 februari
ankerdag: woensdag 15 februari
krokusvakantie: zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart
paasvakantie: zaterdag 1 april tot en met maandag 17 april
dag van de arbeid: maandag 1 mei
hemelvaartweekend: van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei
pinksterweekend: van zaterdag 3 juni tot en met maandag 5 juni
laatste halve schooldag: vrijdag 30 juni
zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus
Noteer alvast de vrije dagen van dit schooljaar in uw agenda.
Bezoek onze schoolwebsite www.sintjozefmortsel.be
voor nieuwtjes, foto’s en allerlei informatie over onze school.
Gimme
Graag willen we met de hele school de papierberg verkleinen.
Schrijf je daarom nog in op het online-nieuwsplatform van de school.
Zo bent u als eerste op de hoogte van school- en klasnieuws.

