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Wanneer Wat Waar 

12-02-2017 Gezinsviering in de kerk St. Josephkerk 9:30 uur 

13-02 t/m 17-02 Oudergesprekken alle groepen in deze week St. Josephschool 

17-02-2017 Carnaval op school St. Josephschool 

20 t/m 24 febr. Voorjaarsvakantie  

25-02-2017 Carnaval optocht  Ter Apel 

 

Aanwezigheid Anne Marie 

Om het voor u als ouder duidelijk te maken wanneer ik aanwezig ben zal ik dit vanaf  nu vermelden in de 

nieuwsbrief.  

Volgende week ben ik op de volgende dagen aanwezig: 

Maandag, dinsdag middag, donderdag en vrijdag. 

 
Schoolfruit: 
Op de volgende dagen zal het volgende fruit worden uitgedeeld aan de kinderen. 
Woensdag: Cantaloupe meloen 
Donderdag: Banaan 
Vrijdag:  Waspeen 
 
Mocht uw kind(eren) het bovenstaande fruit niet lusten, dan vragen we u om uw kind(eren) zelf een stuk fruit 
mee te geven.  
 
Team St. Josephschool 
 
 
Oudergesprekken 
In de week van 13 februari zal u allemaal uitgenodigd worden voor een oudergesprek bij ons op school. Ook 
deze keer mogen de leerlingen hierbij aanwezig zijn. Overleg met uw kind wat zij graag zouden willen. We 
willen het deze keer niet verplichten, maar stellen het wel op prijs als uw kind aanwezig is. 
U heeft inmiddels de uitnodigingen meegekregen. 
 
Groep 5/6 
Meester Roy loopt stage bij ons in de klas, hij is al bekend bij de kinderen want het afgelopen half jaar liep hij 
stage bij meester Gerhard. Meester Roy loopt stage op maandag en dinsdag, en is bij ons tot aan de 
zomervakantie. 
De kinderen van groep 6 hebben 1 keer in de week op donderdagmiddag muziekles. Ze zijn begonnen met 
drums, en op dit moment krijgen ze les op de keyboards. Als er ruimte is om een presentatie te geven hoort u 
dit. 
Een handige ouder heeft een voederplaats gemaakt voor de vele vogels die te vinden zijn rondom school. Het is 
een prachtgezicht en de kinderen worden steeds “vogelwijzer”. Als er thuis nog oud brood over is, zou het wel 
leuk zijn om het uw kind mee te geven voor de vogeltjes op school. 
 
Hoeslakens en verfschorten 
Wie heeft er voor ons oude twee persoons hoeslakens of overhemden die we mogen gebruiken voor het 
knutselen? Heeft u toevallig nog iets liggen? Dan kunt u het inleveren bij juf Aniek of juf Gerlien. 
 
 
 
 



Carnaval 
Op vrijdag 17  februari gaan we weer met zijn allen carnaval vieren op school. Om 11.11uur  worden de 
kinderen in hun mooiste verkleedkleren op school verwacht. Eerst gaan we met zijn allen de polonaise dansen. 
Ouders zijn uiteraard ook welkom om samen met ons mee te doen. De voetjes zullen weer van de vloer gaan! 
Na de polonaise gaan alle kinderen in de klassen voor een modeshow.  
Ook hebben we weer het “ in de tonne proaten”. Alle kinderen die willen optreden kunnen zich opgeven bij 
hun meester of juf. We hopen natuurlijk op een grote opgave.  
Om 12 uur willen we weer met elkaar pannenkoeken eten. Wie van de ouders wil pannenkoeken bakken? 
Opgave graag bij de meesters en juffen. Om 13.00 zullen ook de Bultruters weer aanwezig zijn. Hierbij zijn ook 
de ouders van harte welkom. Om 14.00 sluiten we de dag gezamenlijk af. De kinderen zijn dus om 14.00uur 
vrij. 
 
Beroepenochtend 
Vrijdag 31 maart willen we bij ons op school een beroepenochtend organiseren. We willen onze kinderen laten 

kennismaken met zo veel mogelijk verschillende beroepen. Van boer tot arts, van orthopedisch 

instrumentenmaker tot tandarts en van buschauffeur tot kapster…We kunnen dit niet organiseren zonder de 

hulp van onze ouders. Lijkt het u leuk om onze kinderen te vertellen over uw beroep? Misschien kunt u iets 

laten zien, meenemen of laten beleven? En hebt u eventueel vrijdag  31 maart  tijd? Geef u dan nu op bij 

meester Harold of Juf Gerlien. De ochtend duurt van 9.00uur tot ongeveer 12.00uur. We hopen op een grote 

opkomst! 

Kinderkoor groep 3 en vieringen. 
Vorige week hebben een aantal kinderen van groep 3 en 4 meegezongen tijdens de repetitie van het 
kinderkoor. Zo konden ze even meemaken hoe het is om bij het kinderkoor te zingen. 
Elk jaar mogen de kinderen van groep 3 na de kerstvakantie bij het koor komen zingen. 
Ook kinderen van andere groepen zijn natuurlijk welkom. We repeteren op vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur. 
Soms repeteren we met meester Peter buiten schooltijd. 
 
We verwachten de kinderen die bij het koor zingen ook tijdens de vieringen in de kerk. Lukt het een keer niet 
om te komen zingen laat het dan even weten. 
 
Vieringenrooster: 
Valentijnviering    12 februari 9.30 uur 
St. Josephfeest met drie koren  12 maart 9.30 uur.  
(Hiervoor repeteren we op 10 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.) 
Palmzondag op    9 april 9.30 uur 
In juni is de Eerste Communieviering, datum nog niet bekend. 
In juli is de vakantieviering en afscheid groep 8 
 
 


