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Agenda december 2020 

  

1 december Nieuwsbrief 4 

4 december Sinterklaasfeest op school 

10 december OR/MR vergadering 

17 december Kerstviering: alle leerlingen om 12 uur vrij en om 16.30 uur weer op school. 

18 december Alle leerlingen om 12 uur vrij. 

21 december 2020 

t/m 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

4 januari Studiedag PRO8 Nieuwjaarsreceptie: alle kinderen vrij. 

5 januari Nieuwsbrief 5 

  
 

 

Allereest een bericht van juf Lizette 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor alle lieve woorden op welke manier dan ook. Zoals jullie wellicht 
van de kinderen hebben gehoord, ben ik al een aantal keer op school geweest. Fijn om alle kinderen weer 
te zien. In de komende periode zal ik mijn werkzaamheden langzaam weer op gaan pakken.  
 
Lieve groet Lizette 
 

Sinterklaas 

Afgelopen donderdag mochten de leerlingen de schoen zetten. Wat was het de 

volgende ochtend een rommeltje zeg! Die pieten waren echt flink bezig 

geweest. Gelukkig hebben we zulke goede opruim-leerlingen zodat alles binnen 

“no time” was opgeruimd.  

 

De hal is dit jaar als vanouds gezellig aangekleed door de ouderraad.  En ja, 

eigenlijk mogen er geen ouders in de school, maar we hebben daar goede, 

veilige afspraken over gemaakt.        

  

We kijken uit naar vrijdag 4 december. Het is nog spannend of het wel goed 

komt met de sleutel van het magazijn!? 

 

St. Jozefschool Azewijn 
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Speculaasactie  

De ouderraad heeft, samen met de leerlingen, weer goed hun best gedaan om speculaas te verkopen. 

Dit jaar moest het anders i.v.m. corona regels, maar het is ondanks dat geslaagd. De speculaas was heerlijk. 

Ze hebben een mooi bedrag opgehaald en ruim 900 euro is er naar de kas van de OR gegaan. 

 

 

Schoolplein  

Inmiddels zijn er wat veranderingen aangebracht door de onderhoudsdienst van PRO8. In de praktijk merkten we dat 

kinderen op een bepaalde manier spelen en gebruik maken van het schoolplein. Enkele aanpassingen hebben we op 

de foto gezet. 

 

                        
 

Afsluiting KC Energie, kracht en golven 

Dit Kernconcept is gezamenlijk met basis 2 en 3 afgerond met enkele presentaties. Op de bijgevoegde foto’s een 

impressie. 

                                        
 

 
 

Kerst  

Het kerstprogramma komt in een aparte brief. De schooltijden als in de kalender kunnen gewoon aangehouden 

worden. Ondanks corona tijd heeft de kerstwerkgroep een gezellig programma in elkaar gezet. 

 

 

Bijlage GGD slapen 
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Vriendelijke groet van het Jozefteam 


