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Wanneer Wat Waar 

10-04-2017 Gastles burgemeester Jan Seton Groep 7/8 

11-04-2017 Verkeersexamen Groep 8 

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  

09-05-2017 Voorstelling Roeg Zand Groep 7/8 

 

Aanwezigheid Anne Marie 

Volgende week ben ik op de dinsdag en donderdag ochtend aanwezig. 

 
Schoolfruit: 
Volgende week is het de laatste week dat de school voorzien wordt van fruit. 
Op de volgende dagen zal het volgende fruit worden uitgedeeld aan de kinderen. 
Woensdag:   Appel 
Donderdag:  Sinaasappel 
Vrijdag:         Kiwi 
 
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 
 
Overblijven: 
Er zijn de afgelopen week een aantal verhalen ontstaan op de Groeps-app van de klas over het overblijven.  
We hebben een leerling met een ernstige notenallergie, hiervoor vragen wij begrip. Er is in het verleden 
gevraagd om geen pindakaas en producten met noten te gebruiken als beleg.  
Er wordt geen brood weggegooid als men wel per ongeluk iets op brood heeft waar noten in zitten. De leerling 
met notenallergie wordt dan gevraagd even ergens anders te gaan zitten. 
Voor vragen over het overblijven kunt u altijd terecht bij juf Trudy. 
 
We willen ook vragen om de whats app groep voor dit soort zaken niet te gebruiken. Is er een vraag of komt 
uw kind(eren) thuis met verhalen waar u vraagtekens bij zet, willen we u vragen naar de betreffende leerkracht 
of directie te gaan. 
 
Alvast bedankt. 
 
Nieuwe leerling: 
We hebben sinds deze week weer een nieuwe leerling in groep 1. 
We wensen Nora heel veel plezier bij ons op school! 
 
Bioscoopavond 
In de extra nieuwsbrief informatie over deze avond. 



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. 
 
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” groep 7 / 8 
Vanmiddag is de kick off geweest voor de bouw van onze eigen 3D printer. De komende weken zullen ze hier 
hard aan gaan werken. 
Dit project doen we in samenwerking met de “3D-kanjers”. Als u er meer over wilt weten dan kunt u dit 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 
 
Luizen 
In groep 7/8 zijn luizen geconstateerd. Wilt u uw kind controleren op hoofdluis? Wanneer dit het geval is graag 
direct  behandelen en melden bij de desbetreffende leerkracht. 
 
Schoolvoetbal 
Volgende week doet onze school weer mee met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Ter Apel. Ook dit jaar 
hebben we weer een meisjes en een jongens team. De speeldagen zijn dinsdag 11 en woensdag 12 april. De 
voetballers/voetbalsters hebben de uitnodiging al mee gekregen. We zijn nog wel op zoek naar supporters die 
onze jongens en meisjes willen aanmoedigen de wedstrijden zijn vanaf 18:00 uur op dinsdag en 17:35 uur op 
woensdag. Ze spelen op de voetbalvelden van vv Ter Apel. 
 
Voorstelling groep 5/6 
Op dinsdag  11 april hebben de kinderen van groep 5/6  een voorstelling in het Brughuus in Valthermond. De 
voorstelling is ’s middags en daarmee komt de gymles van groep 5/6 te vervallen. De andere kinderen gymmen 
op school. De voorstelling gaat over Peter en de Wolf. Het is een muzikaal sprookje in het Drents. 
 
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 
 
Palmpasenviering 
Aanstaande 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 
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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. 
 
Vieringenrooster: 
Eerste Communieviering   18 juni 
Vakantieviering en afscheid groep 8 8 juli 
 
 
 
 


