NIEUWSBRIEF
10/11/2021

Basisschool Sint-Jozef
Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056/22 66 39

Ziek? Te laat?
Bel ons op!
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Beste ouder
Beste leerling
Beste kleuter
Digitaal mee met je
kadee!
lessenreeks

Wil je als ouder ook beter leren werken met je smartphone, tablet of
laptop?
Volg dan de lessenreeks: Digitaal mee met je kadee!
start 18/11/'21
10 lessen
Altijd op school.
Meer info bij Nele of via de QR-code hiernaast.
Tablet, smartphone en laptop brengen ook Facebook, snapchat,
games, TikTok,.. naar onze kinderen.
Hoe ga je hier als ouder goed mee om? Welke gevaren zijn er?
Hoe laat je je kind veilig kennismaken met internet?
Op deze en andere vragen geven we een antwoord op de
ouderbijeenkomst: Mijn kind op het internet.
donderdag 18/11/'21 van 17u30-19u op school.
gratis
inschrijven via Nele: nele.degryse@kortrijk.be
0473 86 24 66
aan de poort

mevrouw Els en mevrouw Marieke

Schoolnieuws

WAT: schoolpoort gaat terug open om 8u
zachte landing in de klassen blijft van 8u208u33
=> de poort sluit om 8u33.
=> graag op tijd komen
WIE: alle kinderen
WANNEER: vanaf 8/11/'21

Klasnieuws

WIE: K3B, juf Annelies
WAT: start deeltijds terug in de klas
=> juf Sofie is er op maandag en dinsdag
=> juf Annelies is er op donderdag en vrijdag
=> op woensdag is het om beurt juf Sofie of Juf Annelies

WIE: K1A, juf Nancy
WAT: afwezig tot 30/11
=> juf Justine neemt de klas over
=> oudercontact gaat niet door
WIE: L1B, juf Ine
WAT: bevallingsverlof
=> juf Kyara vervangt haar
WANNEER: van maandag 15/11 tot aan de paasvakantie
WIE: L6A/L6B
WAT: medisch onderzoek
WANNEER: L6A maandagvoormiddag 15/11
L6B woensdagvoormiddag 17/11
WIE: L3A juf Sarah
WAT: oudercontact
WANNEER: maandagavond 15/11
=> juiste uur krijg je van juf Sarah
WIE: L4
WAT: zwemmen
WANNEER: dinsdag 16/11
WIE: L2A
WAT: naar de Wildernis
=> zorg voor goede speelkledij en stevige schoenen
WANNEER: dinsdagnamiddag 16/11
WIE: L1/2/3
WAT: zwemmen
WANNEER: woensdag 17/11
WIE: K3
WAT: buitenlesdag in de Gavers
=> zorg voor lunch en goede schoenen
WANNEER: donderdag (ganse dag) 18/11
WIE: K3A juf Douke
WAT: oudercontact
WANNEER: donderdagavond 18/11
=> juiste uur krijg je van juf Douke
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donderdag 11/11
Wapenstilstand = geen school

vrijdag 12/11
brugdag = geen school

donderdag 18/11 17u30 - 19u
Ouderinfoavond: Mijn kind
op het internet.
=> info en inschrijven via Nele
nele.degryse@kortrijk.be
0473/ 86 24 66
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Vergeet je
mondmasker niet op
school!

Bekijk onze website:
www.basisschoolst-jozef.be

