Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2015 - 2016

oktober 2015

Beste ouders en kinderen,
Wedden dat… we van dieren kunnen leren!!
Kom op tijd!
Graag willen wij alle (groot)ouders en kinderen
aansporen om tijdig (8.25 uur ’s morgens en 13.25 uur
’s middags) de schoolpoort binnen te wandelen.
In samenwerking met de ouderraad houden we
hieromtrent een eerste ludieke actie van 12/10 tot 16/10.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Wedden dat...
wij met onze avontuurlijke fortloop van 23/09 het nieuws haalden!
In Mortsel werd er voor het eerst een Fort 4-loop georganiseerd door de
stad. 45 klassen uit de lagere scholen van Mortsel deden mee. Ook wij!
Ondanks het lopen in de gietende regen werd het, voor zowel leerkrachten
als leerlingen, een toffe voormiddag vol avontuur.

Wil je meer zien? Kijk op:
http://atv.be/nieuws/sporten-in-de-gietende-regen-18370
http://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/23-september-2015

Wedden dat … we van dieren kunnen leren?
Kinderen gaan op verschillende manieren met elkaar om.
Ze spelen, praten, vechten. Kortom ze zoeken contact, trekken zich terug,
werken samen… Iedereen is anders. Iedereen heeft een eigen manier om te
reageren op gebeurtenissen en op andere mensen. Geen enkele manier is
fout of goed.
Op een speelse manier zullen we tijdens de maand oktober de ‘axen’dieren,
die ons beter leren omgaan met elkaar, eens extra in de verf zetten. Hierbij
denken we aan spelletjes, gedichtjes, liedjes, toneeltjes, …
4 oktober, Werelddierendag, zal dit jaar niet aan ons voorbijgaan.
Op vrijdag 9 oktober mogen de leerlingen van de lagere school? verkleed
als dier naar school komen.
Wedden dat … het beestig leuk wordt.
"Ik leer jou leiden", zegt de leeuw.
"Ik leer jou volgen", zegt de kameel.
"Van mij leer je zorgen", zegt de bever.
"Van mij leer je genieten", zegt de poes.
"Zie hoe ik mij toon", zegt de pauw.
"Ik kijk naar jou op", zegt de wasbeer.
"Ik leer jou stil te houden", zegt de uil.
"Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan", zegt de schildpad.
"Leer toch maar aanvechten", zegt de havik.
"Leer ook maar weerstaan", zegt de steenbok.

Lezen is TOF!
Daarom doen we op school ons best om jullie kinderen ook graag te laten
lezen. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten rond taal, lezen en de
bib. In onze schoolbib moeten er dringend enkele dingen veranderd worden.
Dit is een heel werkje!
Daarom zijn we op zoek naar mama’s, papa’s of grootouders die hier een
handje willen toesteken. Als je graag wil meehelpen, stuur een mailtje naar:
liesbet.vanrossom@sintjozefmortsel.be .
Dankjewel!

Voorschoolse opvang
Kinderen die vóór 8.15 uur op school aankomen zonder begeleiding worden
verzocht naar de voorbewaking te gaan. Het is niet veilig om alleen of in
groepjes voor de schoolpoort te blijven staan. Dit om veiligheidsredenen.
De school is niet verantwoordelijk voor hen als er dan iets gebeurt.
(zie schoolreglement)

Helm op, fluo top
Dit jaar neemt onze school deel aan de actie
‘Helm Op, Fluo Top’
Dit is een actie die loopt tussen de herfst- en de
krokusvakantie. De donkerste dagen komen er aan.
Daarom willen we als school goed zichtbaar naar
buiten komen. Meer info over de actie wordt nog
meegedeeld net voor de herfstvakantie.
Samen met de ouderraad zorgen we ervoor dat de kinderen
van onze school voorzien worden van een geel fluohesje met
het schoollogo. Dit hesje zal deels gesponsord worden door
de ouderraad. Het overige (kleine) bedrag wordt verrekend via
de schoolrekening. Wie thuis een geel hesje heeft, mag dit
gebruiken.
Net zoals onze T-shirt voor de sportles, zal ook het fluohesje gezien worden
als een ‘verplicht winteruniform’. Iedereen wordt verondersteld zijn hesje
dagelijks te dragen tussen herfst- en krokusvakantie.
Tijdens de andere maanden blijft dit hesje aan de kapstok op school hangen,
want dit hesje wordt ook gedragen tijdens schooluitstappen zoals
wandelingen, fietstochten, …
Wedden dat … jullie daardoor graag gezien worden in het verkeer!
Project ‘vroem, rol, stop en bots’
VROEM, VROEM, TING, TING, RIJDEN JULLIE MEE?
In de kleuterschool is het ‘VROEM’ project van start gegaan!
De kleuters werden 5 weken lang ondergedompeld in het thema ‘verkeer’.
In alle kleutergroepen staan er heel wat leuke activiteiten op de planning!
Wedden dat … onze kleuters ook iets leuks voor jullie in petto hebben?
Hou alvast vrijdag 23 oktober vrij.
Om 15 uur staan onze kleuters klaar op de kleuterspeelplaats voor een
rollende, rijdende, bollende, vliegende,…afsluiter! Tot dan!
Nieuws van de ouderraad
Op 12 oktober is het de laatste dag waarop jullie je
bestelling kunnen binnenbrengen op school voor de
lekkere ‘appel- en peeractie’. Op … worden de
bestellingen thuis of op school geleverd.
Wedden dat … je zal kunnen genieten van een
gezond tussendoortje.
Op 24 oktober organiseren enkele ouders in samenwerking met de
ouderraad een eerste schoolfuif. Vanaf heden kan je kaarten bestellen voor
€5/stuk. De avond zelf zijn er nog kaarten te koop aan €8/stuk.
Wij hopen jullie talrijk te zullen ontmoeten daar!!

Zwembeurten oktober
02/10
2A + 2B / 3A + 3B*
14/10
1A + 1B / 4A + 4B / 5A + 5B / 6A
28/10
1A + 1B / 4A + 4B / 5A + 5B / 6A
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)
Activiteiten oktober
05/10
06/10
07/10
08/10
12/10
13/10
15/10
19/10
20/10
23/10
24/10
26/10
28/10

infoavond kasteelklassen voor L3 en L4 om 19.00 uur (in klas L3)
ballenfestijn OXACO (L1A + B)
pedagogische studiedag  geen school!
vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)
laatste dag appel- en peeractie
kikkersprong 1: herfstwandeling Hof Savelkoul
(groep 1 + 2 / L1A + B)
uitstap stadhuis (L4A + B)
een weekje kasteelklassen in het land van Ny, Hotton (L3 + L4)
een weekje bosklassen in Houthalen-Helchteren (L5 + L6)
herfstwandeling o.l.v. gids in Fort IV (L1A + B)
afsluiting project ‘vroem, rol, stop en bots’ vanaf 15.00 uur
(kleuterschool)
schoolfuif (kleuterschool + lagere school)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
driedaagse boerderijklassen in Pulle (L2)

Verandering datum
De fietsdag van de lagere school zal doorgaan op 27/05/2016 ipv 13/05/2016!
Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het eerste trimester
pedagogische studiedag school: woe 07/10
herfstvakantie: za 31/10 tot en met zo 08/11
Wapenstilstand: woe 11/11
pedagogische studiedag Anker: woe 25/11
kerstvakantie: za 19/12 tot en met zo 03/01
Noteer alvast de vrije dagen van dit trimester in uw agenda.
Op de 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 graag gezien worden! (november)

