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Ziek? Te laat?
Bel ons op!

 
 

Maandag komt de fotograaf langs op school.
Er worden individuele foto's van de kinderen genomen en foto's
van broers en zussen samen.
De fotograaf vraagt om sobere, effen kleuren te dragen.
Dit zorgt voor de mooiste foto's!

                                    vb: effen wit

vb:  jeans/wit                                                               vb blauw

mevrouw Els en mevrouw Marieke

NIEUWSBRIEF
20/10/2022

 

Beste ouder
Beste leerling
Beste kleuter

SchoolfotoSchoolfotoSchoolfoto



Klasnieuws 

donderdag 27/10 vanaf 16u
oudercontacten voor alle klassen

zaterdag 29/10 tem 
zondag 6/11
herfstvakantie
=> opvang nodig?
      neem nu al contact op met 
      de Kinderclub: 056 25 64 24

Schoolnieuws 

Bekijk onze website:
www.basisschoolst-jozef.be

 

OktoberOktoberOktober

WIE: L4
WAT: zwemmen
WANNEER: dinsdag 25/10

WIE: L1-2-3
WAT: zwemmen
WANNEER: woensdag 26/10

WIE: K3
WAT: buitenlesdag in de Gavers
          => zorg voor lunch en goede schoenen
WANNEER: vrijdag 21/10

WIE: de lagere school
WAT: speelplaatsverkoop: 
          tijdens de speeltijd worden lekker drankjes, koekjes,.. verkocht.
          ten voordele van de bosklassen
          => telkens €1/drankje,...
WANNEER: volgende week, elke dag

WIE: L1-L2
WAT: Theatervoorstelling in de schouwburg
WANNEER: vrijdagnamiddag 21/10

WIE: K2
WAT: ouder-infomoment, klaswerking
WANNEER: dinsdagavond 25/10, 16u 
WAAR: in de klas

WIE: K2
WAT: buitenlesdag in de Gavers
          => zorg voor lunch en goede schoenen
WANNEER: dinsdag 25/10

WIE: L5-6
WAT: Theatervoorstelling in de schouwburg
WANNEER: dondernamiddag 27/10

WIE: iedereen
WAT: oudercontact
WANNEER: donderdagavond 27/10 
                    => je krijgt begin volgende week via de agenda het juiste uur
                    => meld je aan in de eetzaal
                    => de vaste opvang gaat door in de sportzaal

ResultatenResultatenResultaten   
Veldloop:Veldloop:Veldloop:

   
Dini Dini,L1: 10deDini Dini,L1: 10deDini Dini,L1: 10de
Jamari, L5: 2deJamari, L5: 2deJamari, L5: 2de
Atiga, L6: 9deAtiga, L6: 9deAtiga, L6: 9de
Said Hassan, L6: 2deSaid Hassan, L6: 2deSaid Hassan, L6: 2de

WIE: iedereen van wie zijn kind:
         -in de opvang blijft
         -op school eet (= opvang 's middags)
WAT: Vanuit de overheid wordt gevraagd om alle rijksregisternummers op te vragen 
          van de kinderen die in de opvang blijven. Met deze rijksregisternummers 
          zullen we de fiscale attesten kunnen opmaken.
          => je zal een mail krijgen met een link. via deze link zal je het  
               rijksregisternummer doorgeven. 
               Doe dit zo snel mogelijk, alleen zo zal je een fiscaal attest krijgen.

          


