Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2015 - 2016

november - december 2015

Beste ouders en kinderen,
Welkom aan alle nieuwe kleuters
Op maandag 9 november 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!

Wedden dat...
we graag gezien worden!!
De donkerste dagen komen er aan.
Op vrijdag 30 oktober hielden we een knotsgekke fluodag om de actie
‘Helm Op, Fluo Top’ in de kijker te zetten.
Deze actie zal lopen tussen de herfst- en krokusvakantie.
De juffen zetten alvast hun kleurrijkste beentje voor.
Ik moet op weg door het verkeer.
Ik laat me zien! Mevrouw! Meneer!
En staat mijn kleur jou niet aan.
‘k Val lekker op dat is wat telt voortaan!

Ter herinnering
Het gele fluohesje zal gezien worden als een ‘verplicht’ winteruniform.
Indien u graag nog een hesje met het schoollogo bestelt, kan dit nog steeds
via het kaftje/agenda van uw kind.
Geef in gesloten omslag 1 euro per besteld hesje mee.

Oproep materiaal buitenkeuken kleuterschool
De speeltuin van de kleuterschool krijgt er binnenkort een buitenkeuken bij.
Hier zullen de kleuters kunnen roeren in de moddersoep en heerlijke
zandtaarten bakken … Wij zijn nog steeds op zoek naar potten, pannen,
pollepels, bakvormen, … Heeft u thuis nog keukenmateriaal liggen dat u
niet meer gebruikt? Dit is meer dan welkom! U mag dit aan juf Elsie geven,
zij verzamelt het materiaal.
Ook onze kleuterspeelplaats heeft nood aan nieuwe spelprikkels.
Hierover zijn we volop aan het brainstormen… Meer info volgt!
Sinterklaas
Op zaterdag 14 november is het zover: dan arriveert de Sint in ons land. Dat
is meteen het startschot van een aantal spannende weken voor iedereen.
Zoals ieder jaar mogen de kinderen ook nu weer hun schoentje zetten op
school. Sinterklaas liet ons al weten dat hij op woensdag 2 december zijn
verjaardag bij ons op school komt vieren. Deze dag kan jouw kapoen alvast
aankruisen op de kalender. Op vrijdag 4 december mogen alle kleuters en
kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar een leuk toneel
verwachten op school.
Wedden dat… het SINTastisch wordt!
Als Sinterklaas weer op weg is naar Spanje, wordt de school al weer
helemaal in de kerstsfeer gebracht …
Kerstkaartjes
Alle kinderen vertoefden de voorbije weken
al in kerstsfeer. Waarom zou u denken?
Uw kind heeft een creatief kerstkaartje
ontworpen waarmee u uw familie- en
kennissenkring kan verbazen tijdens de
feestdagen.
Binnenkort krijgt u namelijk de mogelijkheid
om het originele kerstkaartje van uw
zoon/dochter aan te kopen.
De opbrengst hiervan, zal gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe
muziekbox en extra computermateriaal.
Winterdrink
Op vrijdagavond 11 december houden we een kleine, maar gezellige
winterdrink. Kom jij mee genieten van een heerlijk hapje en drankje?
Wij verwachten jullie voor een ontspannend avondje uit. Meer info volgt later.

Musical
Wedden dat … de Sint-jozefschool over heel wat
zang-, dans- en acteertalent beschikt?
Zowel de kleuter- als lagere school zal jullie verbluffen
met een ‘lachwekkende’ musical.
Hou alvast 26 en 27 februari vrij in jullie agenda.
(Meer info volgt in januari.)
Maak jullie lachspieren los, want hierover zal het gaan:
Dames en heren, welkom bij: …. De Lachfactor!
In dit tv-programma moeten de kandidaten de mooie miljonairsdochter Lola aan het lachen
zien te krijgen. Maar dat is zo makkelijk nog niet, want Lola heeft al jaren niet gelachen.
Bij een van de acts wordt Lola in een kietelmachine gestopt. Maar … er gaat iets mis! De
kietelmachine ontploft en als Lola eruit komt, is ze helemaal zwart geblakerd! Boos loopt
ze de set af. Iedereen schrikt. Lola is nodig voor het TV-programma. Gauw naar de
reclame! Ondertussen wordt er gezocht. Maar Lola is onvindbaar.
Zal Lola teruggevonden worden? Zal ze ooit weer lachen?
Je ziet het in: De Lachfactor!

Herhaling wachtzones
Het schooljaar is reeds twee maanden ver. Mogen we via
deze weg nog eens een warme oproep doen aan alle
(groot)ouders om buiten de schoolpoort te blijven wachten
in de wachtzone.
Wedden dat … we op deze manier de rijen beter en
vlotter kunnen begeleiden én dat we zo een goed overzicht
blijven behouden. Dankjewel voor de medewerking.
De ooievaar kwam langs …
Op 10 oktober bracht de ooievaar een gezonde dochter,
Lio genaamd, bij juf Elke en haar man.
Wij wensen de ouders van harte proficiat.
Enkele sfeerbeelden van het thema ‘VROEM’

Zwembeurten november/december
04/12*
2A + 2B / 3A + 3B
09/12
1A + 1B / 4A + 4B
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)

Activiteiten november/december
09/11
11/11
16/11

17/11
19/11
24/11
25/11

vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)
Wapenstilstand  geen school!
muzische week voor alle kleuters: muzikale pareltjes
(kleuterschool)
rollenspel in provinciehuis (L4A + B)
theater ‘parel’: een muzikale voorstelling voor alle kleuters
(kleuterschool)
oudercontact lagere school  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
toneel ‘de fantastische Meneer Vos’ (L1)
kikkersprong 2: crea-atelier Sint (groep 1 + 2 / L1A + B)
pedagogische studiedag Anker  geen school

01/12
02/12
04/12
09/12
10/12
11/12
11/12
15/12
15/12

teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
Sint op school (kleuterschool en lagere school)
kikkersprong 3: Sint-theater (alle kleuters + L1 / L2 / L3)
schoolvoorstelling Labyrinthus (L5 / L6)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
schaatsen (L3 / L4 / L5 / L6)
winterdrink
kerstviering 09.00 uur (kleuterschool + lagere school)
proefwerkinzage (L5 / L6)

17/11
17/11

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
Wapenstilstand: woe 11/11
pedagogische studiedag Anker: woe 25/11
kerstvakantie: za 19/12 tot en met zo 03/01
pedagogische studiedag januari: nog niet bekend
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 het jaar enthousiast zullen inzetten ! (januari)

