
   

 
 
 
 

RAPPORTGESPREKKEN GROEPEN 1/2 
Vandaag krijgen de groepen 1/2 en de groepen 8 hun eerste rapport mee. Voor de groepen 1/2 zijn volgende  
week de rapportgesprekken. Die worden gehouden op dinsdag 10 en donderdag 12 december tussen 16.00 
en 17.00 uur en na 18.00 uur. We vragen u gebruik te maken van de ingang bij de aula. In de aula zal na 
18.00 uur koffie en thee staan.  
 

 

SCHOOLFRUIT 
U weet ondertussen dat we ook dit jaar ingeloot zijn voor het EU-
schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. Dat betekent dat we 
sinds begin november tot midden april wekelijks 3 x fruit of groente 
aangeboden krijgen op school!  
Buiten dat het erg gezond is, vinden we het ook belangrijk dat de 
kinderen met veel verschillende smaken in aanraking komen. Zo 
hebben we o.a. al peentjes, appels en peren gehad. Verrassend hoe 
de kinderen genieten van al dit lekkers. Als 
je de peentjes op tafel legt, is aan het eind 

van de dag de hele kom leeg. 
Ook komen ze nieuwe smaken tegen. Zo hadden veel kinderen (en leerkrachten!) 
nog nooit een kaki op. Na wat onderzoek,  ruiken, proeven, ging deze er bij veel 
kinderen toch óók wel in. 
Enfin, buiten onze gebruikelijke vrijdag – fruitdag nu dus ook op andere dagen 
gezondheid voor de kinderen. 
Gelukkig helpen veel ouders mee om het fruit- en groenteprogramma tot een 
succes te maken. Hulp bij het uittellen en het verdelen over de klassen. Maar ook 
hulp in de klas bij het schillen en snijden van het fruit. Zo kant en klaar 
weghappen is voor de kinderen reuze gemakkelijk. 
Komende week kunnen we gaan genieten van een mandarijn, kiwi en een appel.  
 
 
 
 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar, 2020-2021, is ondertussen bekend en staat ook vast. 
Hieronder staat het afgedrukt, handig om alvast te weten: 
 
Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  18 december 2020 n.m* t/m  1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Pasen   2 april t/m 5 april 2021 
Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 
Koningsdag   valt in meivakantie 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 
Pinksteren  24 mei 2021 
Zomervakantie 16 juli n.m* t/m  27 augustus 2021 
 
Let op: *n.m. = namiddag, er is die ochtend dus nog gewoon tot 12.00 uur school! 
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EXTRA KLUSDAG 
Morgen, zaterdag 7 december, gaan we met een aantal klusteamleden verlichting 
aanbrengen langs de gevellijnen op het Tante Nel plein. Als u wilt komen helpen 
bent u uiteraard van harte welkom. We zorgen dat om 09.00 uur de koffie klaar 
staat. Werken we door tot in de middag dan zorgen we voor broodjes en soep. 
Uiterlijk 14.30/15.00 uur zullen we stoppen.   
Helpt u mee het gebouw meer uitstraling te geven? Hartstikke fijn! 
Marcel Prins.  
 

 
 
 

 

HERHAALDE KENNISGEVING-HERHAALDE KENNISGEVING-HERHAALDE KENNISGEVING 
 
MEUBEL- EN MATERIALENMARKT 
U weet dat we dit jaar met minder kleutergroepen draaien dan het jaar ervoor. Omdat de twee 
kleuterlokalen die leeggekomen zijn een andere bestemming gaan krijgen moeten ze leeg! We hebben veel 
tafeltjes en stoeltjes over. Maar ook kleuterkasten, ladekasten, ladenblokken, ontwikkelingsmateriaal, 
keukentjes, poppenhuizen, constructiemateriaal, spellen, grote tafels en ga zo maar door.  
Er zijn al wat spullen in andere klassen onder gebracht, er zijn spullen naar andere scholen gegaan maar 
we hebben nog heel veel.  
 
Maandag 9 december tot en met vrijdag 13 
december 12.00 uur staat alles wat weg kan in 
de oude speelzaal (achter de rode schuifwand in 
de aula). Alles wat daar staat mag gratis 
meegenomen worden. Er zijn een paar 
spelregels: 

- U moet meubels of materiaal wat u leuk vindt om te hebben wel meteen meenemen, in ieder geval 
moet het vrijdag 13 december voor 12.00 uur weg zijn.  

- U kunt (als u op moment van uitzoeken geen vervoer hebt) spullen reserveren door er een stikker 
met uw naam, naam kind en klas op te plakken en later die week ophalen. 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
7 december 4B Koen van Lamoen 

      
7 december 5A Féline van Lamoen 

      
7 december 8C Sem den Heijer 

      
9 december 1/2D Maddie Jonkers Both 

      
10 december 1/2A Floris Knul 

      
10 december 1/2D Pepijn Bohté 

      
10 december 3B Siem van Eden 

      
10 december 6B Bradley van den Assem 

      
10 december 7B Nadine Kuijler 

      
11 december 3C Nash Wijsman 

      
11 december 8B Diam Richardson 
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- We geven geen meubels/materiaal mee aan kinderen zonder begeleiding.  
- Het is niet de bedoeling dat meubels en materialen die deze keer beschikbaar zijn aan derden 

doorverkocht worden. 
-  

We hebben behoorlijk wat tafeltjes, stoeltjes en (kleuter)groepstafels over. Een deel is in een schuur 
opgeslagen. Zou u een grotere hoeveelheid willen hebben voor een club, vereniging o.i.d. neem dan 
contact met ons op.  

 
Zet het in de agenda, loop even langs: Meubel en 
materialenmarkt van 9 t/m 13 december (12.00 uur). 
Neem gerust familie, vrienden, buren of kennissen mee. 
Komt allen!!! Wacht niet te lang want OP=OP. 
 

 
 
 
 

SINTERKLAAS BIJ DE KLEUTERS 
 

Vandaag, dinsdag 2 december, hebben wij een 
voorstelling gegeven bij de kleuters van juf Corrie. 
De afgelopen twee weken is iedereen heel druk 
bezig geweest om een mooie Piet, Sinterklaas of 
Ozosnel te maken. De handpoppen hebben wij 
van vilt gemaakt en wij hebben van de juf de 
festonsteek geleerd om alles goed vast te maken.  
 
Gisteren hebben wij in groepjes geoefend met 
mooie voorleesboeken en vandaag hebben wij 
ons boek voorgelezen bij de kinderen bij juf 
Corrie. Dat was heel erg leuk!  
 
Wij hebben genoten!  
 
Met warme december groetjes, groep 8C 
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WORDT UW FIETS EEN……………. JOZEFFIETS?? 
 

Regelmatig komt het voor dat groepen vanuit school op de fiets ergens naar 
toe gaan. Een excursie, buitenles, scholenbezoek of schoolreis. Meestal 
fietsen er dan ouders mee en uiteraard de leerkracht.  
Maar veel van onze collega’s wonen wat verder weg en komen met de auto 
naar school. Dus dan moet er een fiets geleend worden van een collega die 
wel op de fiets naar school komt.  
Nu lijkt het ons bijzonder praktisch als we twee fietsen hier op school hebben 
staan die in dergelijke gevallen gebruikt kunnen worden: Jozeffietsen dus.  
We zijn op zoek naar twee damesfietsen, die natuurlijk nog wel in redelijke 

staat verkeren. Heeft u toevallig een ongebruikte fiets in de schuur staan en wilt u die toch kwijt: wij hebben 
er dus een goede bestemming voor. Laat het ons even weten, alvast bedankt! 
 

SINTERKLAASVIERING 
 
Het was weer een supergezellige Sinterklaasviering op school. Even na half 9 
gingen we allemaal naar het Jozefpad omdat Sint en zijn pieten daar zouden 
aankomen. En ja hoor, een bonte stoet van pieten trok voorbij, met achteraan 
de Sint. Eenmaal in de school was het een drukte van belang. Pieten die 
buiten speelde, die cadeaus naar de hogere groepen brachten, die door de 
school reden op stepjes en die bij de Sint bleven in de oude speelzaal. Want 
daar kwamen de onderbouwgroepen langs. Stukjes, liedjes en dansjes, de 
kinderen hadden hun uiterste best gedaan er iets moois van te maken. 
Tussendoor had Sint nog even tijd om langs een aantal bovenbouwgroepen te 
gaan. Sint en pieten, bedankt weer voor jullie bezoek, het was weer geweldig. 
tot volgend jaar.  

 
Maar hoe is het nu dan eigenlijk afgelopen met de 
sollicitatie van de adjunct-directeur. Nou, dat is 
nog een verhaal apart. Piet Foxie had uiteindelijk 
de verkiezing gewonnen maar Sinterklaas heeft 
hier een stokje, of eigenlijk zijn staf, voor gestoken. Hij neemt alle pieten 
gewoon mee terug en wij zullen dus gewoon een nieuwe sollicitatieprocedure 
moeten opstarten. Op de site staat een filmpje waarop de Sint dit uitlegt. 
waarom hij deze beslissing heeft genomen.   
 
 
 
 
 

Agenda 
  

Za 7 dec. Klusdag verlichting plein, start 9.00 uur. 

Di. 10 dec. Rapportgesprekken groepen 1/2 

Do. 12 dec. Rapportgesprekken groepen 1/2 

Vr. 13 dec. Nieuwsbrief 13 komt uit. 
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MEESTER MARCEL EN SINTERKLAAS 
Gisteren was Sinterklaas op school. Buiten dat hij bij alle 
kinderen even is lang geweest was er ook een momentje 
voor meester Marcel. Meester Marcel en de sint kennen 
elkaar natuurlijk al erg lang. Een gevoel van ouwe-
jongens-krentenbrood zullen we het maar noemen.  
Omdat meester Marcel dit jaar afscheid neemt als 
directeur, moest er ook afscheid genomen worden van de 
sint. Maar geen zorgen... De heren hebben afgesproken 
om volgend jaar, als de sint weer in het land is, weer even 
bij te babbelen. Of misschien gaat meester Marcel wel een 
keertje langs in Spanje? Heeft hij binnenkort lekker alle tijd 
voor.  

  

 
NAAIMACHINES 
We zijn in deze nieuwsbrief flink aan het weggeven en aan het vragen. 
En dan hebben we het over schoolmeubilair en ontwikkelingsmateriaal 
en fietsen. Dan kan deze er ook nog wel bij. We zijn op zoek naar twee 
naaimachines. Dit om in de bovenbouwgroepen het handvaardigheid 
aanbod te kunnen verbreden. Misschien heeft u nog een goed werkende 
naaimachine die onder in de kast of al jaren ongebruikt op zolder staat. 
Wij houden ons aanbevolen.  
 
 

JOZEF IN HET NIEUWS 
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