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St. Jozefschool Azewijn
Agenda Januari 2019
7 januari
8 januari
11 januari
28 januari
31 januari
3 februari
4 februari
12 en 13 februari
15 februari
18 februari
20 februari
1 maart
4 t/m 8 maart

Nieuwsbrief 5
Studiedag PRO8 Alle leerlingen vrij!
Hoofdluiscontrole
Basis 3 naar Techniek Wesenthorst 8.45 – 11.45 uur
Afsluiting KC Binding
OR/MR vergadering
Jeugdpronkzitting Aschwinhuus
Start KC Energie, kracht en golven en nieuwsbrief 6
Rapport gesprekken
Rapport mee naar huis
Basis 3 Techniek Wesenthorst 8.45 – 11.45 uur
Studiedag: Alle leerlingen vrij!
Carnavalsfeest op school
Voorjaarsvakantie

Allereerst willen wij jullie allemaal natuurlijk het allerbeste wensen voor 2019 in goede
gezondheid!

Zoals elk jaar heeft heel PRO 8 een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari, de 1e maandag na de kerstvakantie, en
zijn alle kinderen vrij! We begroeten jullie graag op dinsdag 8 januari 2019 weer op school.
We gaan samen met ouders en kinderen ons best doen om er een mooi en goed jaar van te maken.
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Eline Hendriks, onze onderwijsassistent, mag vanaf januari 2 extra dagen op de Jozefschool komen werken. Dat
betekent een geweldige versterking voor het team. Ze zal voornamelijk basis 1 blijven ondersteunen, maar ze zal ook
in basis 2 en 3 ingezet worden.
We zijn erg blij met haar en wensen haar veel plezier.
We kijken de komende periode uit naar de ouders die in de groepen komen vertellen over hun beroep. Verderop
staan de rapporten gepland en ook carnaval komt er alweer aan!
Rapport gesprekken
Op dinsdag 12 en woensdag 13 februari zijn er rapport gesprekken. Houdt u hier rekening mee? Woensdag 13
februari staat niet in de kalender vermeld, maar we kunnen alles niet op 1 avond houden, dus vandaar.
Oproep nieuw MR-lid
De MR is nog op zoek naar een nieuw lid. Wilt u weten wat dat in houdt of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht
bij Anne Peters, Regien Liebrand, juf Jolien of juf Mirella.

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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