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April en Mei 2017 

 

 

Wanneer Wat Waar 

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 ochtend ,  donderdag middag en vrijdagochtend  aanwezig. 

 
Hulp gevraagd: Pannakooi 
Voor de bouw van de Pannakooi hebben we hulp nodig, zou u willen helpen dan kunt u dat melden bij: 
Ronnie Harms, telefoonnummer: 0646210817 
 
Sociale hygiëne 
Voor de Rommelmarkt zijn we op zoek naar een ouder / ouders die in het bezit zijn van een Sociale Hygiëne 
verklaring. 
Heeft u deze en bent u aanwezig tijdens de Rommelmarkt dan wil onze Oudervereniging dit graag weten. Wilt 
u zich dan even melden bij een lid van onze oudervereniging? 
Alvast bedankt! 
 
Bioscoopavond 
Aanstaande vrijdagavond organiseren we een bioscoop avond. Hierover heeft u inmiddels de informatie brief 
gehad. In de bijlage nogmaals de extra informatie. 
Kaartjes zijn deze week te koop bij leerlingen van onze leerlingenraad. 
 
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. 
 
Vieringenrooster: 
Eerste Communieviering   18 juni 
Vakantieviering en afscheid groep 8 8 juli 
 
 
 



 


