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Agenda september 2022 

Week 5-9 sep Start Kernconcept Energie, Kracht en Golven 

6 sep Informatieavond (17:00-18:30) 

7 sep Start schoolfruit en groente op woensdag, donderdag, vrijdag 

12 sep Gastles Halt Basis 3 

19 sep Startgesprekken (14:30-17:00 en 18:00-20:00) 

22 sep MR  

26-27 sep Studiedagen Team/Kermis Azewijn: alle leerlingen vrij 

28 sep Techniek Basis 3 (middag) / Workshop LEGO en KITT (Robot) Basis 1 en 2 
 

                                                      

Welkom op school! 

Onlangs zijn twee nieuwe leerlingen gestart: Diana in Basis 1 en Anastasiia in Basis 3. Wij heten hen van 

harte welkom op onze school! 

 

Start Kernconcept Energie, Kracht en Golven 

Deze week starten we met het nieuwe Kernconcept Energie, Kracht en Golven met een startactiviteit 

voor de hele school. We ontdekken alles wat met dit thema te maken heeft zoals spieren en bewegen,  

geluidsgolven, machines. Elke Basis onderzoekt iets van dit Kernconcept de komende weken. We zijn 

erg benieuwd wat de kinderen ontdekken!  

 
Schoolfruit en groente wekelijks op woensdag, donderdag, vrijdag 
Vanaf morgen (woensdag) ontvangt onze school 20 weken lang schoolfruit en groente. Dit betekent dat we 

op woensdag, donderdag, vrijdag in de ochtendpauze dit fruit of groente aanbieden. Op maandag en 

dinsdag wordt dit niet uitgedeeld en kunnen de kinderen hun eigen fruit/groente meenemen. Mocht uw 

kind het fruit of groente dat op woensdag, donderdag of vrijdag wordt uitgedeeld niet lusten of het niet 

voldoende vinden, dan kunt u uiteraard zelf nog iets meegeven. Wilt u weten welke soorten fruit of groente 

uw kind wekelijks ontvangt? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. U kunt de wekelijkse levering ook bekijken op de website van 

EU-Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl. 

Deze week wordt aangeboden: tomaat, watermeloen, peer. 
 
 

St. Jozefschool Azewijn 

De kracht van klein 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
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Startgesprekken maandag 19 september 

De startgesprekken vinden plaats op maandag 19 september van 14:30-17:00 en 18:00-20:00. De inschrijving 

is vorige week geopend. Bij de startgesprekken van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen samen met hun 

ouders/verzorgers aanwezig, bij groep 1 t/m 4 alleen de ouders/verzorgers. Wij vragen u van tevoren een 

formulier in te vullen die de leidraad in het gesprek zal zijn. Wij ontvangen het formulier uiterlijk 15 

september, zodat we de gesprekken kunnen voorbereiden. 

 

Schoolkalender  

Eind deze week wordt de meest actuele schoolkalender op Parro gedeeld. Voor de zomer heeft u deze op 

papier gekregen, echter er zijn daarna nog activiteiten toegevoegd (o.a. OR, Kernconcepten, Kerst, 

toetsweken). Een papieren exemplaar kunt u vanaf dan op school ophalen. 

 

 

Nieuws van juf Lizette 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Zoals jullie weten is voor de vakantie (30 juni) onze 
prachtige dochter Lott geboren. Na ongeveer 5 weken 
in het ziekenhuis te hebben gelegen, mocht onze kleine 
kanjer met 36 weken naar huis. Inmiddels is ze alweer 4 
weken bij ons en genieten we volop van haar. Ze eet, 

groeit en poept      goed en is een tevreden meisje. 
 
Wij willen jullie bedanken voor de lieve kaartjes en 
cadeautjes die we hebben gekregen. We brengen snel 
een keer een bezoekje aan school. 

 

 

 

 

Workshops Digitale vaardigheden en Halt 

Deze maand wordt een aantal workshops aangeboden. Zo leren de kinderen KITT kennen, een robot 

waarmee ze gedurende een aantal weken kunnen leren over wat deze robot kan. Maar ook het 

programmeren komt aan bod door middel van een LEGO workshop. Met LEGO attracties bouwen en door 

ze te programmeren echt te laten werken, hoe leerzaam is dat! Basis 3 krijgt een gastles van Halt waarin ze 

uitleg krijgen over jeugdcriminaliteit, wat de gevolgen van gedrag zijn en hoe je omgaat met druk vanuit een 

groep.  
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Sportactiviteiten 

 

 


