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Agenda december 2019 

  

  

16 december Nieuwsbrief 4A 

  

19 december Alle leerlingen om 12 uur vrij en de Kerstviering start 17.00 uur! (Let op: anders vermeld 

in de schoolkalender!) 

Ouder(s) en of verzorger(s) zijn welkom vanaf 17.30 uur. 

20 december Alle leerlingen om 12 uur vrij. 

23 december t/m 6 

januari 2020 

Kerstvakantie 

6 januari 2020 Studiedag/Nieuwjaarsreceptie PRO8: Alle leerlingen vrij! 

7 januari 2020  Nieuwsbrief 5 en luizencontrole 

  
 

 

Operatie juf Lizette 

Zoals u misschien al weet is juf Lizette afgelopen donderdag geopereerd aan haar knie. Gelukkig was het niet heel 

ernstig maar zij moet nog wel enige weken op krukken lopen om de knie rust te geven. Deze week zal ze nog niet op 

school zijn, maar ze hoopt na de vakantie weer te kunnen beginnen. Gelukkig hebben wij een fijne invaller gekregen, 

juf Patricia. Zij probeert om deze week de zaken zo goed mogelijk op te vangen. 

 

Operatie juf Tamara 

Helaas moet juf Tamara ook voor haar knie naar het ziekenhuis. Zij heeft een ingescheurde kruisband. Juf Tamara 

heeft eerst nog geprobeerd om het met rust en fysiotherapie op te lossen, maar dat blijkt helaas niet te helpen. Dus 

moet juf Tamara ook geopereerd worden. Gelukkig heeft juf Tamara het uit kunnen stellen tot na de drukke 

decembermaand. Ze zal nu op 8 januari geholpen worden. Bij juf Tamara zal het langer duren voor ze terug is. Zij zal 

haar knie zeker 6 weken niet mogen belasten en mag ook daarna nog een tijdje niet autorijden. Ook voor haar 

hebben wij samen met het PON voor goede vervanging kunnen zorgen. Er komen voor haar 2 juffen. Juf Marissa 

komt op de maandag, dinsdag en donderdag en juf Lia op de woensdag en vrijdag.  

 

Wij wensen zowel juf Lizette als juf Tamara veel sterkte! 

 

Inspectiebezoek 

Het inspectiebezoek van vorige week is goed verlopen. Ze hebben gekeken in de groepen en het was leuk te zien hoe 

enkele leerlingen een gesprek hebben gevoerd met de inspectie. Ook ouders zijn aan het woord geweest. Het 

bezoek is die dag nabesproken met het team en met de voorzitter college van bestuur Lucy Hermsen. Het verslag 

moeten we nog ontvangen. 

 

St. Jozefschool Azewijn 
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Fruit 

Het fruit deze week is: 

Woensdag mandarijn, donderdag meloen en vrijdag appel. 

 

Website 

Eind vorige maand is de nieuwe website van de St. Jozefschool online gegaan. Hij ziet er nu al prachtig uit, maar hij is 

nog niet helemaal gevuld. We moeten nog enkele teksten herschrijven en willen nog enkele nieuwe foto’s erop 

zetten.  Maar u kunt het al wel bekijken op het webadres wat u gewend was: www.jozefazewijn.nl . Heeft u 

opmerkingen of adviezen dan horen wij het graag. 

 

Parro app 

De meeste ouders hebben zich al aangemeld voor de Parro app. Dat is erg fijn want dan kunnen we iedereen 

makkelijker bereiken en ook makkelijker persoonlijke dingen (foto’s) sturen. Wilt u, als u dit nog niet gedaan heeft, 

de app downloaden met de koppelcode die u gekregen heeft? Voor verdere informatie kunt u ook op 

www.parro.com/ouders  kijken. 

 

 

Graag zien we u allen op donderdagavond bij het gezellig samenzijn vanaf 17.30 uur op school! 

We wensen u fijne feestdagen met:  

 

 

                                                            Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 

http://www.jozefazewijn.nl/
http://www.parro.com/ouders

