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St. Jozefschool Azewijn
Agenda oktober 2018
1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
8 oktober
12 oktober

Techniek Wesenthorst Basis 3 van 12.30 – 15.30 uur.
Basis 3 Workshop Bieb in ’s Heerenberg
Start kinderboekenweek Thema Vriendschap
Basis 3 debatteren in ‘s Heerenberg
Basis 2 Workshop Bieb in ‘s Heerenberg
Kleding actie Re-Share

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie
29 oktober
1 november
7 november
12 november
16 november

Hoofdluiscontrole
MR/OR vergadering
Afsluiting KC Macht en regels met ANWB Streetwise
Start KC Binding
Studiedag: Alle kinderen vrij!

Nieuwe leerlingen
Wij heten Joris Schenning van harte welkom op de Jozefschool en wensen hem een fijne schooltijd. Ook Lars Bosman
zal de komende tijd inlopen in basis 1. Wij wensen hem hetzelfde toe.
Beterschapswens
Het zal u inmiddels bekend zijn dat Bernadette Bolder, onze interieurverzorgster, haar been heeft gebroken Het gips
is er vorige week af gegaan. Wij wensen haar natuurlijk van harte beterschap.
MR lid gezocht Voor de zomervakantie hebben we in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor een MR lid. We
hebben daar geen reactie op gehad, vandaar we deze oproep nogmaals plaatsen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Regien Liebrand, Anne Peters of Remko Brinkhuis. Zij kunnen u prima uitleggen wat dit nu precies inhoud.
Oproep hulp bij luizencontrole
Fijn dat bij de eerste controle van het nieuwe schooljaar geen luizen zijn gevonden.
De luizencontrole groep zoekt naar versterking. Wie kan en wil deze groep helpen?
U kunt contact opnemen met Sandra Braam.
Lees/bieb ouder gevraagd
Eind vorig schooljaar hebben we naar biebouders gevraagd. Inmiddels heeft 1 ouder zich aangemeld. We zoeken nog
een ouder, zodat ze samen deze klus op zich kunnen nemen. We merken dat nieuwe boeken helpen om het lezen bij
de leerlingen te stimuleren. Informatie en aanmelding bij juf Linsy.
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Nieuw speelhuisje
Het nieuwe speelhuisje bij de zandbak wordt 8 oktober geplaatst. Wij kijken er naar uit!

Ingekomen post
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