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Wanneer Wat Waar 

09-04-2017 Palmzondag, verzamelen om 09:15 uur op school St. Josephkerk 9:30 uur 

14-04-2017 Goede vrijdag, alle leerlingen zijn vrij  

17-04-2017 Tweede paasdag, alle leerlingen zijn vrij  

18 t/m 20 april Eind Cito groep 8 St. Josephschool 

21-04-2017 Groep 7/8 gaat naar kamp Westerbork Westerbork 

21-04-2017 Koningsspelen  St. Josephschool 

21-04-2017 Bioscoopavond alle groepen St. Josephschool 18:30 uur 

24 t/m 28 april Mei vakantie  

05-05-2017 Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij  

 

Aanwezigheid Anne Marie 

Volgende week ben ik op de maandagochtend, dinsdag en vrijdag ochtend aanwezig. 

 

Door ziekte van Dhr. M. Berendsen, directeur van de Willibrordschool te Stadskanaak, ben ik gevraagd om de 

directie taken waar te nemen.  

Inmiddels heb ik afscheid genomen van de RKBS Sterre der Zee in Delfzijl, waardoor dit mogelijk is. 

In de nieuwsbrief zal ik wekelijks blijven aangeven wanneer ik aanwezig ben op school. 

 
Schoolfruit: 
Op de volgende dagen zal het volgende fruit worden uitgedeeld aan de kinderen. 
Woensdag:   Druiven   
Donderdag:  Sinaasappel 
Vrijdag:         Appel 
 
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 
 
Palmpasen / Vastenactie 
Zondag 9 april is  het Palmpasen. Alle kinderen hebben de mogelijkheid gekregen om thuis een Palmpaas stok 
te maken. We willen graag met alle kinderen die een palmpaas stok hebben gemaakt om 9:15 uur verzamelen 
op school. Van daaruit lopen we gezamenlijk de kerk binnen. De kinderen mogen, nadat ze een rondje hebben 
gelopen met de palmpaasstok bij hun ouders / verzorgers in de kerkbanken gaan zitten. 
Tijdens de viering zal er ook aandacht zijn voor de vastenactie. Alle kinderen hebben de afgelopen periode 
klusjes kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de vastenactie. De Vastenactie enveloppen kunnen 
meegenomen worden naar de kerk waar we ze gaan inzamelen. 
Mocht u nog vragen hebben of is er nog iets onduidelijk dan kunt u altijd aan de leerkracht vragen. 
 
Kinderkoor 
Beste ouders van de kinderen van het kinderkoor,  
Op 9 april vieren we Palmpasen.  
We repeteren daarvoor onder schooltijd, tijdens de wekelijkse repetitie.  
Op zondag 9 april verwachten we de kinderen van het koor om 9.00 uur in de kerk.  
We gaan ervoor zorgen dat de stoelen goed staan en we gaan inzingen.  
Rond 9.15 uur gaan de kinderen van het koor naar school om samen met de andere kinderen, in een lange 
stoet met de Palmpasenstokken, naar de kerk te lopen.  
De vastenzakjes mogen de kinderen inleveren tijdens de viering.  



Samen maken we er een mooi feest van.  
Kom a.u.b. op tijd.  
Hartelijke groet, werkgroep gezinsviering,  

Meester Peter, juf Tecla  

Bioscoopavond 
Op vrijdag 21 april organiseren we voor alle kinderen een bioscoopavond. Net als vorig jaar zal in elk lokaal een 
film getoond worden. 
Alle leerlingen mogen max. 2 introducees meenemen die niet bij ons op school zitten. De entreekaartjes kosten 
€2,00 en in de pauze is er iets te drinken en eten. 
Schrijft u deze datum alvast op de kalender, meer informatie over deze avond en de films  volgt in een extra 
nieuwsbrief. 
 
Invulling geledingen: 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar 2 ouders die onze Oudervereniging en Ouderadviescommissie 
willen komen versterken. 
Bent u nieuwsgierig wat deze geledingen doen of wilt u zich aanmelden dan horen we dat natuurlijk graag. Dit 
kan via de leerkracht van uw kind(eren) of de leden van de huidige geledingen. 
 
Nieuw MR lid 
Linda Brunen is vanaf volgend schooljaar lid van onze MR.  
 
Plantenbakken gezocht: 
We zijn op zoek naar 2 grote , lage stenen of houten plantenbakken. We willen deze bakken voor de hekken bij 
de ingang van de parkeerplaats hebben. Dit, om de veiligheid bij het oversteken aan die kant van de school te 
verbeteren. De gemeente heeft hier inmiddels toestemming voor gegeven. 
Heeft u een idee of kent u iemand die bloembakken heeft of kan maken dan horen we dit graag. 
 
Ouderhulp bij het project  “3D Printer” grope 7 / 8 
In de komende periode gaan de kinderen uit groep 7 en 8 starten met het bouwen van een 3D printer. Dit 
project doen we in samenwerking met de “3D-kanjers”. Als u er meer over wilt weten dan kunt u dir vinden op 
Google. 
Voor dit project kunnen we de hulp gebruiken van ouders om projectgroepjes te begeleiden op de 
vrijdagmiddag. Mocht u hier interesse in hebben of nog vragen dan mag u dat melden bij meester Bas via het 
volgende mail adres: 
Bas.dokter@primenius.nl 
Het project start met een gezamenlijke kick off, zodra de datum bekend is laten we dat natuurlijk weten. 
 
Beroepenochtend 
Vanmorgen hebben de kinderen kunnen zien en ervaren dat er allerlei verschillende beroepen zijn. We willen 
alle vrijwilligers en ouders bedanken voor hun inzet deze ochtend. De kinderen hebben ontzettend genoten 
van de uitleg en wellicht dat ze zelfs al een beetje weten welk beroep ze later willen gaan doen. 
 
Er zullen foto’s op facebook en de website komen. 
 
Nogmaals namens de kinderen en het gehele team: 
 
BEDANKT VOOR JULLIE INZET! 
 
Vieringenrooster: 
Palmzondag      9 april 9.30 uur 
Eerste Communieviering   18 juni 
Vakantieviering en afscheid groep 8 8 juli 
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