NIEUWSBRIEF
“Ouders en school werken samen!”
donderdag 27 september 2018
SCHOOLNIEUWS:
1/10 VRIJE DAG VOOR DE HELE SCHOOL!
Op maandag 1 oktober is de school gesloten !

3/10 LOOPCROSS IN DE LANGE MUNTE
Op woensdag 3 oktober is er loopcross in de Lange Munte te Kortrijk. De bus vertrekt om 13u.
stipt. Deelnemers dragen het sporttruitje van de school.
Voor de veldloop in Don Bosco op 10/10 kan je inschrijven met de brief in bijlage.
Steek je briefje goed ingevuld in de sportbus tegen dinsdag 02/10.

4/10 DE EERSTE AFLEVERING VAN SJTEEVEE
Vanaf donderdag 4 oktober zal de eerste aflevering van SJTEEVEE te zien zijn op de website
van onze school! Veel kijkplezier! Ga naar : http://basisschoolst-jozef.be/

5/10 SAVED BY THE BELL
Op vrijdag 5 oktober staan we er met de hele school even bij stil dat niet alle kinderen
kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten! En dat is onrechtvaardig! Breng een bel, een fluitje of
een ander instrument mee zodat we onze boodschap heel luid kunnen laten klinken!
Meer info vind je op https://www.savedbythebell.be/materiaal/lager/lied

KLASNIEUWS:
28/9 : K2 EN K3 NAAR DE GAVERS
Op vrijdag 28 september gaan de kinderen van K2 en K3 naar de Gavers. Zorg voor
aangepaste kledij en schoenen. Lunchpakket niet vergeten!

28/9 : L2 LEERWANDELING NAAR HET PARK
Op vrijdag 28 september leren de kinderen van L2 over de herfst. Daarvoor gaan ze naar het
park. Zorg voor aangepaste kledij!

2/10 : L4A , L5A EN L6A ZWEMMEN!
Op dinsdag 2 oktober gaan de kinderen van L4A, L5A en L6A zwemmen.

4/10 L2A NAAR KORTRIJK- PLAY
Op donderdagnamiddag 4 oktober gaan de kinderen van L2A naar de stad voor een leuke
activiteit. Je draagt het best kleren die vuil mogen worden want het wordt een speelse en
creatieve namiddag !

4/10 K2 NAAR KINDERBOERDERIJ
Op donderdag 4 oktober gaan de kinderen van K2 voor de hele dag naar de kinderboerderij.
Breng zeker een lunchpakket + tussendoortje mee. Kijk ook eens naar het weerbericht. Zo kan
je gepaste kledij kiezen.

28/9 : L4 VERSE SOEP
De verse soep is deze week voor de kinderen van L4. Smakelijk!

BUURTNIEUWS
MUZIEKMOZAIEK IN DE BIBLIOTHEEK
Wat? Korte filmpjes opnemen van allerlei geluiden en laat je fantasie de vrije loop!
Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar? In de bibliotheek
Wanneer? Zaterdag 29/9 van 13u tot 16u - GRATIS

TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND
Wat? Een beurs waar je goedkoop kledij, kinderspullen, speelgoed,… kan kopen.
Waar? OC De Vonke, Lagaeplein, Heule
Wanneer? Zaterdag 29/9 van 13u30 tot 16u30. GRATIS ingang.

28/9 INFO VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018
Op 14 oktober zijn er verkiezingen. In Kortrijk wordt er tijdens de verkiezingen in alle
stembureaus digitaal gestemd met stemcomputers. Verspreid over de stad staan
er stemcomputers opgesteld om al eens te oefenen hoe je digitaal je stem uitbrengt.
Vrijdag 28 september kan je dit gaan oefenen in de zonnewijzer in de Langemeersstraat. Dit
kan tussen 8u30 en 18u.

