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St. Jozefschool Azewijn
Agenda januari 2018
Nieuwsbrief nummer 7
5 t/m 8 februari Tentoonstelling Materie
9 februari Carnaval op school
12 t/m 16 februari
19 februari
21 en 22 februari
23 februari

Voorjaarsvakantie
Start kernconcept “Groei en leven”
Rapportgesprekken
Rapport mee naar huis

Muziekles groep 5 en 6
Groep 5 heeft de afgelopen periode muziekles gehad van meester Boris Jansen. Dit hebben ze afgesloten met een
gezellig concert op 31 januari samen met de Fanfare St. Jozef.
Op maandag 5 februari start groep 6 met de muziekles elke maandagochtend bij meester Boris Jansen. Zij gaan de
komende tijd ervaren hoe het is een muziekinstrument te bespelen. De kinderen nemen op maandagmiddag het
instrument mee naar huis, zodat ze thuis ook kunnen oefenen. En…zo kunt u als ouder ook genieten van de
blaasmuziek!

Rapporten
Op vrijdag 23 februari krijgen de leerlingen hun rapporten mee naar huis. De map waar de rapport(en) in zitten
hoeven niet meer mee terug naar school. Het volgende rapport krijgen de leerlingen mee naar huis. U kunt die thuis
in de rapportenmap zelf toevoegen.
Stagiaires
Juf Daphne in basis 1 heeft afgelopen week haar stage afgerond op de Jozefschool en juf Nienke doet dat van de
week in basis 2. Wij wensen hun veel succes met hun opleiding!
Tablet
Sinds vorige week zijn er nieuwe tablets in basis 2 en 3. De leerlingen maken er al volop gebruik van. De verouderde
computers in de hal zullen t.z.t. verdwijnen. Bij de tablet krijgen de leerlingen van school koptelefoons. Deze zijn
voor persoonlijk gebruik. Is er een koptelefoon kapot of kwijt dan vragen we u als ouder de nieuwe koptelefoon te
bekostigen. Dat zal 4 euro bedragen.
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Vanuit de ouderraad
Herinnering betaling ouderbijdrage
In oktober is er een oproep geweest in een aparte brief over het betalen van de ouderbijdrage. Het kan zijn dat u dit
heeft gemist en nog uw ouderbijdrage moet betalen.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per kind. Dit bedrag behelst alle extra activiteiten, zoals culturele jeugdvorming,
met uitzondering van het schoolreisje en het schoolkamp.
Wij verzoeken u om € 25,-- per kind over te maken op NL 98 RABO 0326682457 t.n.v. oudervereniging St.
Jozefschool o.v.v. de naam van uw kind(eren) zodat we ook dit jaar de mogelijkheid hebben om veel leuke
activiteiten voor uw kind(eren) te organiseren.

Wassen
In de hal van de school hangt de waslijst. Hierop kunt u uw naam invullen als u voor de school de was een maand wil
verzorgen. Wij zoeken nog hulpwassers voor de maand maart t/m juli. Bij voorbaat dank!
Schoolplein
In de komende weken zal het aanpakken van het schoolplein een start krijgen. Dat zal enige overlast veroorzaken.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Neemt u een kijkje op de tekening die hangt op het prikbord in de hal. Dan krijgt u
een indruk.

Kernconcept Groei en leven
Na de voorjaarsvakantie starten we het kernconcept groei en leven. Hieronder staan de kernvragen die tijdens de
weken die we er aan werken centraal staan. Maandag 19 februari openen we dit kernconcept en sluiten het af in de
week van 23 april.

Vriendelijk groet van het Jozefteam
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