Basisschool Sint-Jozef

NIEUWSBRIEF
15/09/2022

sint.jozef@kbkscholen.be
Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056/22 66 39
Ziek? Te laat?
Bel ons op!
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Beste ouder
Beste leerling
Beste kleuter
Wist je dat we een Sint-jozef lied en dans hebben?
We oefenen samen met alle kinderen, juffen en meesters dit
super cool lied en dansje zodat we het snel allemaal kunnen
meezingen en dansen!
Wil je alvast oefenen? Dit is de tekst!
Welkom op Sint-Jozef, het is hier megatof!
Hier leren we samen en geven we nooit op.
Hier mag je jezelf zijn, iedereen telt mee
Tegen nieuwe kansen zeggen we nooit nee
Het is hier leuk, ja we lachen ons een breuk
Het is hier fijn en meer moet dat niet zijn
Het maakt me blij, ik leer elke dag iets bij
Voor elk talent is er plek in deze tent
Wij zijn Sint-Jozef
Leren, spelen, lachen, gieren
Wij zijn Sint-Jozef
Dromen, groeien, leven, vieren
Wij zijn Sint-Jozef
Sporten, praten, lezen, tieren
Wij zijn Sint-Jozef, nananana .....

Schoolnieuws
WIE: iedereen
WAT: goede jas
naamtekenen
WANNEER: elke dag

Klasnieuws
WIE: K3
WAT: buitenlesdag in de Gavers
=> zorg voor goede schoenen
=> ganse dag = lunch nodig!
WANNEER: vrijdag (ganse dag) 16/09
WIE: L4
WAT: zwemmen
=> zwemgerief in een sportzakje
WANNEER: dinsdagvoormiddag 20/09
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di 20/09 om 17u:
Infomoment bosklassen
L5/L6
vr 30/09:
pedagogische studiedag
geen school
ma 3/10
lokale vrije dag

WIE: L1/L2/L3
WAT: zwemmen
=> zwemgerief in een sportzakje
WANNEER: woensdag 21/09

Buurtnieuws
WAT: Autoloze zondag in Kortrijk
=> heel veel animatie in de stad
=> zie website Kortrijk/autoloze zondag
WANNEER: zondag 18/09

Naschoolse sport
op donderdag:
WIE: L1-L2-L3
WANNEER:
elke donderdag van
16u10-17u
WAAR: in de sportzaal
INFO: juf Nele, Juf Julie
=> snel inschrijven!

