20 december 2019
Afscheid juf Connie
Juf Connie heeft deze week haar laatste werkweek gehad. Ze gaat nu genieten van haar
welverdiende pensioen. Vrijdag 13 december was er een afscheidsreceptie op school.
Afgelopen dinsdag hadden we een afscheidsfeestje met de kinderen. Diverse optredens
hebben we voor juf Connie gedaan. Afgelopen donderdagavond heeft het team nog wat
gedronken bij Hoogeerd en hebben we echt afscheid genomen van juf Connie. We
wensen je veel plezier met de vrije tijd die er nu gaat komen en bedanken je voor alle
inzet op ons schooltje. We gaan je missen!
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Belangrijke data
Di. 24/12 Luuk (groep 6) jarig

Ma. 06/01 Einde kerstvakantie
Wo. 08/01 Floor (groep 6) jarig

Do.09/01 Lieke (groep 5) jarig

Vr. 10/01 8.30 uur Onthulling
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Afscheid
Wat heb ik een fantastische afscheidsweek gehad. Het kon niet fijner!
Een erg gezellige afscheidsborrel vorige week vrijdag en afgelopen dinsdagmiddag het
feestje met de kinderen. Ik heb genoten van alle liedjes, dansjes, het trommelen. Met name
het liedje van groep 1/2/3; “ik heb een plekje in mijn hart”, ontroerde mij zeer. Wat hadden
ze goed geoefend met juf Mandy! Ik ben verwend met zelfgemaakte bloemen,
zwaaihandjes, een boek met recepten, een beschilderd schort, prachtige elfjes ( gedichten),
tekeningen en heel veel cadeautjes. Tot slot had ik afgelopen donderdag na de Kerstviering
nog een borrel met mijn dierbare collega’s, die het in deze decembermaand maar druk
hadden met mij. Ouders en collega’s, heel erg bedankt voor alles! Voor St Jozef maak ik een
plekje vrij in mijn hart. Ik ga jullie missen!
Lieve groet, Connie

Afscheid Yadi
Vandaag heeft Yadi afscheid genomen van zijn klas en onze school. Yadi is verhuisd en gaat na de kerstvakantie naar zijn
nieuwe school. We wensen Yadi veel plezier en succes op de Uitdaging in Oosterhout!!!

Leesbingo
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een leesbingoblad mee naar huis gekregen. We hopen dat de kinderen geregeld 10
minuten lezen in de vakantie. Op het leesbingoblad staan allerlei leuke leesopdrachten. We zijn benieuwd wie het lukt alle
leesopdrachten uit te voeren!!
Notulen MR
In de bijlage van deze mail treft u de notulen van de MR-vergadering van 11 december aan.
Wedstrijdschema handbal
Hieronder treft u het wedstrijdschema van het handbaltoernooi aan. De kinderen van Sint Jozef zitten in poule F. De eerste
wedstrijd is om 9.25 uur zoals u in onderstaand schema ziet. We wensen ons team veel sportiviteit en plezier tijdens dit toernooi!
Tijd

Veld 1

Veld 2

09:00 – 09:20

Paschalis 4 – Speelhoeve 2

Zuiderpad 3 – Buizerd 5

09:25 – 09:45

Antoniusschool 2 – Trinoom 9

Sint Jozef 1 – Zuiderpad 4

09:50 – 10:10

Speelhoeve 3 – Buizerd 6

Trinoom 10 – Trinoom 11

10:15 – 10:35

Trinoom 8 – Paschalis 4

Speelhoeve 2 – Zuiderpad 3

10:40 – 11:00

Paschalis 5 – Antoniusschool 2

Trinoom 9 – Sint Jozef 1

11:05 – 11:25

Antoniusschool 3 – Speelhoeve 3

Buizerd 6 – Trinoom 10

11:30 – 11:50

Buizerd 5 – Trinoom 8

Paschalis 4 – Zuiderpad 3

11:55 – 12:15

Zuiderpad 4 – Paschalis 5

Antoniusschool 2 – Sint Jozef 1

12:20 – 12:40

Trinoom 11 – Antoniusschool 3

Speelhoeve 3 – Trinoom 10

12:45 – 13:05

Trinoom 8 – Speelhoeve 2

Buizerd 5 – Paschalis 4

13:10 – 13:30

Paschalis 5 – Trinoom 9

Zuiderpad 4 – Antoniusschool 2

13:35 – 14:55

Antoniusschool 3 – Buizerd 6

Trinoom 11 – Speelhoeve 3

15:00 – 15:20

Zuiderpad 3 – Trinoom 8

Speelhoeve 2 – Buizerd 5

15:25 – 15:45

Sint Jozef 1 – Paschalis 5

Trinoom 9 – Zuiderpad 4

15:50 – 16:10

Trinoom 10 – Antoniusschool 3

Buizerd 6 – Trinoom 11

16:15 – 16:35

HALVE FINALE nummer 1 poule E – nummer 1
poule F

HALVE FINALE nummer 1 poule G – beste nummer 2
poule E/F/G

16:40 – 17:00

TROOSTFINALE verliezer halve finale veld 1 – Verliezer halve finale veld 2

17:10 – 17:30

FINALE winnaar halve finale veld 1 – winnaar halve
finale veld 2

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

Kerstviering op school
Gisteren, donderdag 19 december, hebben we het kerstfeest op school gevierd. Wat waren er weer heerlijke hapjes gemaakt en
wat zag het er mooi uit. Ouders bedankt voor jullie hulp.
Na het eten hebben we genoten van de kerstmusical. Het was een geslaagde avond!

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

