29 november 2019
Sint op bezoek
Wij boffen maar, want de Sint heeft onze school uitgekozen om een bezoek te brengen
op 5 december.
Wij verwachten Sint met zijn pieten rond 8.45 uur aan de Kerkstraat. Alle kinderen
halen hem binnen met Sinterklaasliedjes.
Vanaf 9.00 uur tot ongeveer 10.30 uur vieren we feest in het lokaal van groep 1/2/3.
Ouders en andere belangstellenden zijn welkom!
Om 10.30 uur vertrekken we met de bus naar de gymzaal, waar we onder leiding van
Wouter een Pietengym gaan doen met de hele school.
Het zou leuk zijn als alle kinderen als piet verkleed op school komen. Leuk voor de
gymles en leuk voor de optredens.
Kinderen hoeven op 5 december geen fruit en drinken mee te nemen, wèl lunch!
Vrijdag 6 december start de school om 10.30 uur. Fruit en drinken hoeft niet mee, lunch
wel.
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Belangrijke data
Do. 05/12 Sinterklaas op school
Vr. 06/12 10.30 uur start school

Leesmeter groep 3
Helaas is het groep 3 nog niet
gelukt om het vereiste aantal
bladzijden te lezen voor het Franse
feestje.

Moe op school
Het valt ons op dat kinderen de week vaak moe beginnen op school. Met name in de
midden– en bovenbouw wordt er te vaak gezegd: “ik ben zo moe” en gapen de
kinderen er lustig op los. Het betreft vrij veel kinderen, vandaar deze melding in het
Wijzertje. Slaaptekort bij kinderen staat een goede ontwikkeling in de weg. Indien u
slaapproblemen signaleert, dan kunt u altijd via school terecht bij
schoolmaatschappelijk werk.

Nieuwe website
Afgelopen week is de oude website omgezet naar een nieuwe lay-out. De nieuwe
website is inmiddels ook bereikbaar (www.bsstjozef.nl).
De komende tijd worden er nog wat aanpassingen gedaan en zal er meer informatie
worden toegevoegd. De vakantie- en activiteitenkalender 2019-2020 staat er in ieder
geval wel al op. Deze kunt u vinden bij het kopje ‘praktische zaken’, bij ‘vakanties’.

We hebben met de kinderen
afgesproken om alsnog de
resterende aantal kilometers
(bladzijden) te lezen, zodat we de
laatste vrijdag voor de Kerstvakantie
nog iets gezelligs kunnen doen.
Ze moeten dan nog wel flink aan de
bak, wat hulp/aanmoediging van
ouders zou fijn zijn.

Groep 8 naar het voortgezet
onderwijs
Dinsdag 10 december gaan de
jongens van groep 8 een paar uur
meelopen op het Maaswaalcollege
Oosterweg. Ursula, de
moeder van Daan, zal de jongens
begeleiden.

Dictee groep 4/5
Deze week hebben de leerlingen van groep 4 en 5 de spellingscategorieën en woorden meegekregen voor het dictee van thema
4. Dit dictee staat gepland voor woensdag 8 januari 2020. Ook dit keer kan er thuis worden geoefend door voorbeeldwoorden uit
de verschillende spellingscategorieën te overhoren.

Schoen gezet in groep 1/2/3
Wat een rommel! Maar er zat gelukkig ook wat lekkers in de schoen.

Afscheid van juf Connie
De tijd vliegt, het afscheid van juf Connie komt er nu echt aan. Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de afscheidsreceptie
voor ouders en oud-collega’s. Deze afscheidsreceptie is alleen bestemd voor volwassenen. Juf Connie neemt dinsdag 17
december afscheid van de kinderen op school. Donderdag 19 december is echt de allerlaatste werkdag van juf Connie.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

