NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 6 september 2018
SCHOOLNIEUWS:
L3, L4, L5 en L6 :Elke dinsdag van 16:15u tot 17:15u : woordatelier
In het woordatelier leer je toneelspelen, voordragen, vertellen, speechen,…
Je oefent er ook om heel goed Nederlands te spreken!
Tijdens de maand september kan je het een keertje proberen ! Als je het leuk en interessant
vindt dan kan je inschrijven bij Brandon ( dat is de meester van het woordatelier) of bij juf.
Nele!
20 SEPTEMBER OUDERINFOAVOND EN VRIJETIJDSMARKT
Wat? Zoek je nog een hobby of sport voor je kind?
Wil je graag weten wat je allemaal na school kan doen in Kortrijk?
Kom dan naar de vrijetijdsmarkt op 20 september. De Chiro komt, Ajko, dansschool, academie,
voetbalclub, …
Waar? In de eetzaal. Na de ouderinfoavond zeker langskomen dus!

Ook voor ouders van kinderen uit het eerste leerjaar!
ALLES MET DE BAL : L2,L3,L4
Wat? Balsport na school, in de turnzaal.
Wanneer? Van 18 september tot 18 december : elke dinsdag van 16u10-17u10.
Voor wie? Kinderen van het 2de , 3de en 4de leerjaar.
Kostprijs? 17,5 € of 3,5 € met UITPAS kansentarief.
Inschrijfmoment : maandagvoormiddag 10 september.
Kan je dan niet komen? Maak een afspraak met juf Nele.
PRAATGROEP START DINSDAG !
Wat? Nederlands leren praten.
Wanneer? Elke dinsdag van 13u15 tot 15u30 in de eetzaal.
Gratis !
Wil je meer info? Kom bij juf Nele in de zorgklas.
HELPENDE OUDERS GEZOCHT !
Wat? In Sint Jozef vinden we de samenwerking met ouders heel belangrijk.
Op de brief kan je aanduiden wat jij graag wil doen om te helpen!
Dank je wel !

KLASNIEUWS:
13/9 L3A naar play-festival te Kortrijk
Op donderdag 13 september krijgt L3A een interactieve rondleiding met creatieve workshop in
Kortrijk-play. Dat wordt een heel interessante belevenis.

14/9 L3B naar play-festival te Kortrijk.
Op donderdag 13 september is het dan de beurt aan de kinderen van L3B om Kortrijk –play te
bezoeken.

10/9 L1, L2 en L3 zwemmen.
Op maandag 10 september gaan L1, L2 en L3 voor de eerste keer dit schooljaar zwemmen.
De kinderen van L3 vertrekken al om 8:15u. Wees tijdig op school en vergeet je zwemgerief
niet!
11/9 L4B, L5B en L6B zwemmen.
Op dinsdag 11 september 2018 gaan L4B, L5B en L6B naar het zwembad! Breng je
zwemgerief mee en doe ook goeie stappers aan. Je gaat te voet naar het zwembad.

7/9 K3 naar Gavers
Morgen, 7 september, gaan de kinderen van K3 naar de Gavers. Daar krijgen ze de hele dag
les in de buitenlucht.
Bekijk het weerbericht en zorg voor stevige schoenen!

BUURTNIEUWS:
BRADERIE IN KORTRIJK : 7, 8, 9 SEPTEMBER
Wat? Braderie: de winkels geven kortingen, er is animatie, er zijn muziekgroepjes, er is kermis.
Waar? In de winkelstraten van Kortrijk en in de K.

