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Directie

Inloopgroep:

Nog enkele dagen dan zit de eerste periode van schooljaar
2019-2020 erop. Het is dan herfstvakantie.

Met ingang van januari 2020 gaat de St. Jozefschool starten
met een 4e kleutergroep, de zgn. instroomgroep: Groep
Groen.

Lekker vrij, uitrusten en genieten.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt.

Naast het rekenen en taal en alle andere vakken, werd er
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Met een
prachtige opening met de bus, op de step en naar de maan, is
deze week afgesloten met heerlijk lezen op je kussen en een
heuse presentatie in de groepen. Groep 8 is naar het Gemaal
geweest. Het hele Turfhuis is ontruimd. Gelukkig was het een
oefening. En.. we zijn weer allemaal mooi op de foto gezet
door de fotografen.
Namens het team allemaal een hele fijne herfstvakantie
gewenst en wees alert, want maandag 28 oktober zijn de
kinderen ook nog vrij.
Het team heeft dan een studiedag.

Vriendelijke groet,
Margreet de Boer, directeur

SPREUK:
Het leven is kort. Ga op reis. Geniet van de zon. Neem risico's en
ga voor wat je wil. Heb lief en wees lief. Leef nu.

Alle kinderen die in januari t/m mei 2020 4 jaar worden, komen
in deze groep.
In januari a.s. start de groep met een klein aantal leerlingen,
elke maand komen er weer een paar nieuwe leerlingen bij.
Wie de leerkracht wordt en in welk lokaal de groep komt, is op
dit moment nog niet bekend. Zodra wij daar meer over
weten, zullen wij u uiteraard z.s.m. informeren.
Na de zomervakantie worden de leerlingen van groep
Groen verdeeld over groep 1/2 Rood, groep 1/2 Blauw of
groep 1/2 Geel en starten we weer met drie kleutergroepen.

Agenda

Gefeliciteerd
16 oktober

Cooper

groep 3A

18 oktober: 8.30 uur Thema afsluiting kleuters
28 oktober: studiedag alle kinderen zijn dan vrij

Jarig in de vakantie

30 oktober luizencontrole
19 t/m 27 oktober herfstvakantie

Daan, Tiana, Charlotte, Chris, Fréderique, Bloeme,
Immy, Matz, Jayden en Lorenzo.

Welkom
Sam

groep 1 Blauw

Saar

groep 1 Blauw

Veel plezier op onze school!

