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St. Jozefschool Azewijn
Agenda oktober 2019

21 t/m 25 oktober
23 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober

Herfstvakantie
Vakantieactiviteit in ‘s Heerenberg Basketball-party
Hoofdluiscontrole
Schoonmaakavond
Fietscontrole
Start SjorsSportief
31 oktober OR/MR-vergadering
4 november Nieuwsbrief 3
6 november Leerkrachten staken, school dicht

Staken
Op woensdag 6 november is de landelijke stakingsdag. De meeste leerkrachten hebben besloten hier aan mee te
doen. Dat betekent dat de school dicht is en de kinderen dan niet naar school kunnen. We hopen dat u er begrip
voor op kunt brengen. Er moet echt iets gebeuren in het onderwijs anders krijgt een hele generatie kinderen straks
geen goed onderwijs.
Voor de kinderen die al naar de BSO gaan is er waarschijnlijk een opvangmogelijkheid, voor de andere kinderen
alleen als er nog plek is.
Hopelijk lukt het u om iets te regelen.
Schoonmaakavond
De schoonmaakavond is, zoals u waarschijnlijk wel gezien heeft, op dinsdag 29 oktober vanaf 20.00 uur. De koffie
staat klaar vanaf 19.45 uur en we stoppen om 21.00 uur (uiterlijk 9.15 uur) Deze schoonmaakavond vindt plaats in
basis 1, 2 en 3.
Vele handen maken licht werk, dus we verwachten van ieder gezin minimaal 1 ouder. Op de vorige
schoonmaakavond in april was er een prachtige opkomst. We verwachten minimaal dezelfde opkomst.
Wilt u zelf een emmer en doekjes meenemen? Voor schoonmaakmiddel, maar ook voor koffie en thee en iets
lekkers, wordt gezorgd.
Mocht u echt niet kunnen wilt u dat dan doorgeven aan de ouders van de Ouderraad? Dan regelen zij samen met de
leerkrachten dat u iets mee krijgt om schoon te maken.
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Fiets controle
Woensdag 30 oktober willen wij een fietscontrole houden. Alle kinderen (in ieder geval van basis 2 en 3)
mogen/moeten dan hun fiets meenemen om te laten controleren. De wijkagent komt dan om te kijken of de
remmen goed werken, of het licht het doet, of er reflectoren en een spatbord op zit, etc.
Het zou fijn zijn als u voor deze dag de fiets vast na wilt kijken zodat alle kinderen een sticker krijgen omdat hun fiets
voldoet aan de eisen.

PeuterFun
Stichting HumanKind wil samen met PRO8 en de gemeente bijdragen aan de ontwikkeling van peuters in de kleine
gemeenschappen. Dit wordt al georganiseerd in Braamt en het is daar een groot succes. Vanaf de herfstvakantie
gaat dit ook in Azewijn gebeuren. Voorlopig geldt dit tot aan de kerstvakantie, maar mocht dit een succes worden
wordt dit natuurlijk verlengd.
Alle peuters, dus ook peuters buiten Azewijn, tussen 2 en 4 jaar zijn op de woensdagen van 9.45 tot 11.15 uur
welkom om in de gymzaal leuke activiteiten te doen.
In de bijlage zit een folder voor wat extra informatie.
Vriendelijke groet van het Jozefteam
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