Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2015 - 2016

januari - februari 2016

Beste ouders en kinderen,

2016

Tuut! De schoolbus staat voor de poort.
Ritduur: 366 dagen aan boord,
Bagage: boekentas vol wijsheid,
een brooddoos vol energie en een pennenzak vol
creativiteit.
Bestemming: een gezond, leerrijk en respectvol

2016!

Wedden dat...
de kinderen van de Sint-Jozefschool zullen schitteren in

de musical: ‘De Lachfactor’!
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari is het zover!
Na wekenlang acteren, zingen en dansen zullen de kinderen jullie verbluffen
met het … verhaal van Lola.
Bent u nieuwsgierig naar het talent en enthousiasme van onze kinderen …
reserveer dan tijdig een ticketje.
Hier alvast een blik achter de schermen:

Welkom aan alle nieuwe kleuters
Op maandag 4 januari zijn alweer 9 nieuwe kleuters het jaar spannend
gestart. Zij leerden hun school, klasgenootjes en juf voor het eerst kennen.
We hopen dat ook zij zich snel kunnen ontplooien tot enthousiaste,
leergierige en zelfstandige kinderen. Veel succes!
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 ludieke actie van 11/1 tot 15/1.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Hesje aan, zie ze gaan! Geen flop, helm op!

Het gele fluohesje is een ‘verplicht’ winteruniform.
Indien u graag nog een hesje met het schoollogo wilt aankopen, kan dit op
het secretariaat voor 1 euro per hesje.
Inschrijving broers en zussen/nieuwe leerlingen
De basisscholen in Mortsel hebben afgesproken om de nieuwe kinderen
samen in te schrijven. Broers en zussen van kinderen die al ingeschreven
zijn en kinderen van personeel van de school krijgen voorrang.
Deze kunnen inschrijven vanaf 15 januari.
Is dit niet het geval, dan kan u uw kind inschrijven op dinsdag 1 maart van
16.30 uur tot 18.30 uur of vanaf 2 maart kan u op school terecht na
afspraak. De beschikbare plaatsen worden op onze website vermeld.

Masterplan
Nu de nieuwe ramen en deuren geïnstalleerd zijn, zetten we een volgende
stap in het masterplan. Blok A zal voorzien worden van een nieuwe
verwarmingsketel op gas.
Digitalisering school
Een nieuw jaar… dus ook een vernieuwde website. We hebben de structuur
van de site behouden. We probeerden door middel van foto’s en
afbeeldingen de site aantrekkelijker te maken. Hopelijk bent u net zo
enthousiast als wij en komt u regelmatig een kijkje nemen.
Bij een vernieuwde website hoort natuurlijk ook een
nieuwe manier van communiceren. Zou u graag
schooldocumenten in je mailbox ontvangen?
Wilt u mee de papierberg verkleinen?
Ga dan naar de nieuwe website en klik op de
passende link (Gimme). Doet u ook mee?
Carnaval
We rollen op woensdag 3 februari de rode loper uit voor een heuse
carnavalsmodeshow. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken
vanaf 11.30 uur. Meer informatie volgt later in een brief.
Wedden dat…
jullie op woensdag ongewoon creatieve superhelden zijn!!!

Week op wieltjes (lagere school)
Wedden dat… in de week van 29 februari … alles op wieltjes loopt!?
Alle kinderen mogen tijdens deze week ‘spelen’ op
wieltjes: rolschaatsen, rollerskates, step, waveboard
en skateboard zijn toegelaten.
Bij voorkeur met de nodige bescherming voor knieën,
polsen en hoofd. Graag alles voorzien van naam en
klas. Uiteraard mogen de ‘wieltjes’ op school blijven
gedurende deze periode.
De school is niet verantwoordelijk voor schade en verlies.

Zwembeurten februari
05/02*
2A + 2B / 3A + 3B
* gaan zwemmen in het zwembad van Hoboken (bus)

Activiteiten januari/februari
04/01
06/01
11/01
11/01
11/01
12/01
12/01
15/01
15/01
18/01
18/01
22/01

vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)
interactief museum MUKHA: kunst uit & in huis met 3 ateliers
onder begeleiding van leerkrachten en (groot)ouders (groep 1 + 2)
kom op tijd-actie (kleuterschool + lagere school)
workshop fête afrique: bezoek bibliotheek en wereldwinkel (L4B)
oudercontact kleuterschool (groep 3 tot en met 7)
workshop fête afrique in de klas (L4A + B)
scholenbeurs (L5 + L6)
uitstap Hidrodoe (L1A + B)
start inschrijving broers en zussen
toneel (L2 + L3)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
workshop fête afrique: bezoek bibliotheek en wereldwinkel (L4A)

01/02
02/02
02/02
03/02
15/02
15/02
16/02
22/02
23/02
26/02
27/02
29/02

slotfeest fête afrique (L4A + B)
kikkersprong 4: we swingen erop los! (groep 1 + 2 / L1A + B)
infoavond nieuwe instappers om 20.00 uur
carnaval op school
vergadering ouderraad 20.00 uur (leraarslokaal)
bezoek GTI (L6)
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
oudercontact kleuterschool (groep 1)
oudercontact kleuterschool (groep 2)
musical ‘De Lachfactor’
musical ‘De Lachfactor’
week op wieltjes (lagere school)

01/03
01/03

oudercontact (lagere school)
inschrijvingen kleuters geboortejaar 2014 (16.30 uur tot 18.30 uur)

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het 2e en 3e trimester
krokusvakantie: 8 februari tot en met 14 februari 2016
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
pedagogische studiedag derde trimester: nog niet bekend
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 anderen niet vergeten! (maart)
vissen kunnen vliegen? (april)

