NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
Maandag 3 september

ELKE DONDERDAG IS ER DEZE
GELE NIEUWSBRIEF.
JE LEEST ER ALLE BELANGRIJKE
naf donderdag
18 mei 2017
ZAKEN OVER ONZE SCHOOL EN OOK NIEUWS UIT DE BUURT.

SCHOOLNIEUWS:
3 september: start van het nieuwe schooljaar!
Een warme welkom aan alle oude en nieuwe gezichten!
Ons jaarthema is:’ Hier groeien helden!’
We wensen groot en klein een succesvol schooljaar toe.
www.basisschoolst-jozef.be
Dit is de website van onze school.
Je vindt er alle belangrijke schoolinfo zoals bv.: de volledige schoolbrochure, brieven, de
maandmenu,..
Zeker regelmatig bekijken voor alle actuele schoolinfo.
Iedereen kan ook steeds in de zorgklas bij Juf Justine of Nele terecht om deze samen op de
computer te bekijken.
Invulbrieven:
Graag alle brieven in bijlage zo vlug mogelijk ingevuld terug aan juf of meester bezorgen.
Voor hulp hierbij kan je steeds terecht bij Nele en Juf Justine.

Fluojas:
Vorig schooljaar kreeg iedereen zijn fluojas mee naar huis. Hij is nu van je kind persoonlijk.
Alle kinderen dragen elke dag de fluojas om naar school te komen.
Nieuwe kinderen zullen eenmalig, in de eerste schoolweek, een nieuwe fluojas van school
krijgen van juf Ann.
Turnkledij
Alle kinderen van de lagere school dragen een turnbroek en T-shirt van de school.
Juf Ann komt in de eerste week langs in de klassen voor wie iets nieuws nodig heeft. De
juiste prijs zal op de schoolfactuur komen (zie schoolbrochure). Ouders zorgen zelf voor
sportschoenen. Alle turnkledij en ook de sportschoenen moeten in een stoffen zakje in de
klas blijven. Breng dit vlug in orde.
Ouder jaarkalender
De ouderkalender met belangrijke data, zwemweek,.. volgt donderdag bij de nieuwsbrief.
Houd deze jaarkalender zeer goed bij. Hij zal ook op de website te vinden zijn.
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Verjaardag op school
Jarig zijn is leuk!
We vieren dat graag op school samen met de kinderen. Om de verjaardagen voor alle
kinderen even leuk te laten verlopen vragen we voor:
Kleuters: brengen geen traktaat, snoepjes, gebak of drank mee van thuis naar school.
De juf zorgt dat er voor alle kinderen een traktaat is.
Lager: kinderen mogen 1 traktaat zelf meebrengen van thuis. Geen gecombineerde
zaken zoals drank en gebak.

KLASNIEUWS :
Ouderklasavond
L1 op donderdag 6 september van 16u30 tot 17u30
K1/2/3 + L2/2/4/5/6 op donderdag 20 september van 16u30 tot 18u
In de volgende nieuwsbrief meer uitleg.
Zwemmen
L1-L3: maandag 10 september zwemmen in de voormiddag
L4a , L5a en L6: dinsdag 4 september (morgen!) in de voormiddag

Koekjes en fruit
Alle kinderen van P-L3 krijgen op maandag, dinsdag en donderdag een koek op school.
Deze kinderen brengen dus geen koeken mee van thuis. Enkel wie naar de opvang gaat of
in de studie blijft, kan een zelf meegebrachte koek opeten.
Kinderen van L4-L6 kunnen een eigen koek opeten. Vermijd papiertjes en steek de koek
in een koekendoos!
Voor alle kinderen van P-L6 blijft woensdag ‘schoolfruitdag’ en vrijdag ‘eigen fruitdag’.
Op deze dagen eet niemand koeken op school.
De startdag van woensdag ‘schoolfruitdag’ volgt nog. Tot zolang brengt iedereen zelf fruit
mee.
Gaverdag
K3A + K3B: deze week vrijdag 7 september. Meer info bij de volgende nieuwsbrief.

NIEUWS UIT DE BUURT:
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