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Directie

Carnaval

Code ouderportal ParnasSys

Op vrijdagochtend 22 februari vieren we carnaval op school.
We houden de gewone schooltijden aan en voor een 10uurtje
wordt gezorgd. Er is geen thema dit jaar.

Vandaag ontvangt u via Astrid de code om in te kunnen
loggen in het ouderportal van ParnasSys. Vorige week heb
ik u daarover al geïnformeerd.
Afgelopen weken zijn er regelmatig kinderen afwezig
geweest door ziekte. Het zou kunnen gebeuren dat nog
niet alle CITO gegevens van uw kind vandaag in ParnasSys
staan. Op de 10 minuten avond van 19 of 21 februari
kunt u met de leerkrachten in gesprek over de resultaten.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Voor het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 hebben we al
veel inschrijvingen ontvangen. Mocht uw peuter in het
volgend schooljaar 4 jaar worden en u heeft uw kind nog
niet ingeschreven, dan wil ik u vragen dat zo spoedig
mogelijk te doen.

Natuurlijk verwachten we alle kinderen verkleed op school en
rekenen we op een hele gezellige ochtend!!

Even voorstellen.

Mijn naam is Dionne Bijland, ben 19 jaar oud en kom uit
Moordrecht. Ik kom een paar weken stage lopen op de
Jozef school in het kader van mijn opleiding Logopedie in
Rotterdam (1e jaar). Tijdens deze stage is het de
bedoeling dat ik in alle groepen een dag ga mee kijken.
Het lijkt mij erg leuk om op deze school stage te gaan
lopen. Als u nog vragen heeft kunt u mij aanspreken!
Met vriendelijke groet, Dionne

Ria van der Horst
Directeur

Agenda

Gefeliciteerd
04 februari:

Steijn

1-2 Rood

Eva

groep 5

Daan

1-2 Geel

05 februari:

Danny

1-2 Geel

07 februari:

Femke

1-2 Blauw

11 februari:

Philon

groep 3

08 februari: studie dag alle kinderen zijn vrij

Welkom
Casey gaat naar groep 1-2 Blauw

Veel plezier op onze school!

