
NIEUWSBRIEF 3 
Algemeen 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Wat Waar 

17 t/m 21 okt. Herfstvakantie  

24 t/m 28 okt. Ouder – Kind gesprekken St. Josephschool 

28-10-2016 Feestelijke Ouderavond Schaapsberg 

02-11-2016 Opening Panna Kooi  13:30 uur St. Josephschool 

05 t/m 14 nov. Studiereis Anne Marie Amerika 

22-11-2016 Vergadering OAC St. Josephschool 

26-11-2016 Gezinsviering / Schoenendoosactie St. Josephkerk 

5-12-2016 Sinterklaas  St. Josephschool 

6-12-2016 Studie dag team, alle kinderen zijn vrij Alle kinderen zijn vrij! 

10-12-2016 Kerstmarkt St. Josephschool 

22-12-2016 Kerstviering St. Josephschool 

23-12-2016 Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij  

26-12-2016 Start kerstvakantie t/m 6 januari 2017  

 

Feestelijke ouderavond: Een Reis rond de Wereld 

U heeft allemaal de uitnodiging gehad van de feestelijke ouderavond. Deze uitnodiging is alleen voor de ouders en 

broertjes en zusjes van onze leerlingen. Doordat het leerlingenaantal de afgelopen jaren is gestegen is de ruimte in 

de Schaapsberg niet voldoende om ook opa’s en oma’s uit te nodigen.  

 

Tijdens deze avond zal uw kind(eren) een optreden verzorgen voor alle ouders van onze school. 

Alle kinderen moeten om 18:30 uur in de Schaapsberg aanwezig zijn. De avond start om 19:00 uur. 

We gaan ervan uit dat alle kinderen gedurende de hele avond aanwezig blijven.  

De avond duurt tot ongeveer 21:00 uur.  

 

Tussendoor is er een pauze waarin lootjes verkocht gaan worden, de opbrengst komt ten goede aan de 

Oudervereniging die hiervoor weer leuke activiteiten kan organiseren voor uw kind(eren). De prijsjes kunnen na de 

voorstelling worden opgehaald bij de betreffende tafel.  

 

Na de feestelijke ouderavond kunnen de beentjes nog even los op de dansvloer. De DJ’s zorgen voor de nodige 

beats.  

 

We gaan er een leuke, gezellige avond van maken waarin de kinderen centraal staan! 

 

Schoenendoos actie 

1 Keer in de twee jaar doet onze school mee aan de Schoenendoosactie. Actie4Kids is een project van Stichting De 

Samaritaan.  

We starten in november met deze actie. T.z.t. krijgt u hierover de informatie mee naar huis. 

Tijdens de gezinsviering van 26 november worden de schoenendozen ingezameld. 

 

  

 
EEN HELE FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL 


