24 december - nummer 4

Belangrijke data
10 januari
10 - 21 januari
17 januari
18 januari
24 januari
26 januari
26 januari
28 januari
28 januari

(januari)

Luizencontrole
Zilveren weken
MR vergadering
Infoavond VO groep 7
OR vergadering
Juffen- en meesterdag
planten wilgenboog
KMR vergadering
Nieuwsbrief 5

Algemeen
Onderwijs na de kerstvakantie
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we het onderwijs op 10 januari zullen gaan starten. Dit zal erg
afhankelijk zijn van de persconferentie op 3 januari. Natuurlijk hopen we allemaal dat de kinderen gewoon naar
school mogen, maar de ervaring leert dat een schoolsluiting steeds langer geduurd heeft dan we hoopten en
verwachtten.
De leerkrachten hebben zich deze week dan ook voorbereid op eventueel thuisonderwijs. Als we thuisonderwijs
moeten gaan geven, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk na 3 januari bericht over. Het is wel alvast goed om te
weten dat er dan op maandagochtend in ieder geval een moment gecreëerd zal worden om spullen
(werkboekjes, schriften, ed.) op te halen op school.

Klein maar fijn…

Stichting dwèrs op het ijs organiseert: dwèrse lichtpuntjes
Dit jaar heeft de stichting dwèrs op het ijs een leuk alternatief bedacht. Ze
organiseren dit jaar een dwèrse Winterwandeling. Dit zijn verlichte minitentoonstellingen in een houten box die iedereen zelf thuis kan maken. Je
kunt de box kopen bij dwèrs op het ijs (info@dwersophetijs.nl), of er zelf een
knutselen (50x40x35cm). Je mag er alles in knutselen wat je wilt, als er maar
lichtjes in zitten. Als je lichtpuntje klaar is, meld je dat aan de organisatie, die
zorgt dat jouw lichtpuntje
op de kaart komt op
Google Maps (zie de QRcode voor de kaart). Zo
weet iedereen dat er bij
jou in de tuin een lichtpuntje te bewonderen is. Elke dag
tussen 17.00-22.00 uur zet je je lichtpuntje buiten.
Het is leuk om te maken, en leuk om de route te wandelen: er
zijn al meer dan 90 lichtpuntjes aangemeld! Je hoeft je dus
niet te vervelen in de vakantie!

Fijne feestdagen
Inmiddels hebben we, een week eerder dan gepland, onze
schooldeuren al moeten sluiten en is de laatste schooldag
voor kerst al achter de rug. We begrijpen dat het voor velen
een behoorlijke lastige situatie is. Ook wij als team hebben
geprobeerd op aangepaste wijze voor de kinderen een
mooie afsluiting van dit jaar te verzorgen, uiteraard geheel
in kerstsfeer.
We wensen iedereen fijne feestdagen, maak er wat moois
van en natuurlijk hopen we iedereen op 10 januari weer
gezond terug te zien!
Team Basisschool Sint Jozef

Kids Society Erica
Hallo allemaal!
Tijdens dit VVE-thema “feest” zijn alle Bijtjes echte feestbeesten! We hebben de kerstboom versierd, de ramen
zijn mooi beschilderd en de kerstmuziek staat aan. We dansen en
zingen volop mee, de kerstsfeer is goed te voelen in de groep!
Samen lezen we het boek “Karel viert kerstmis”. In het boek komen
allerlei herkenbare situaties voorbij zoals het versieren van de
kerstboom, lekkere
dingen maken voor
de kerst en heel veel
gezelligheid.
Voor in de kerstboom
hebben we mooie
slingers en kerstballen gemaakt om deze nog mooier te
maken. Oftewel, wij zijn helemaal klaar voor kerst!
Ondertussen wordt er natuurlijk ook nog veel gespeeld met
het mooie speelgoed dat we van Sinterklaas hebben gekregen.
De huishoek is verder uitgebreid met een broodrooster,
koffieapparaat en allerlei lekker eten om mee te spelen.
Volgende week dekken we in de huishoek de tafel en spelen
we vast het kerstdiner na.
We wensen iedereen een hele fijne kerstdagen en de
allerbeste wensen voor 2022!
Groetjes van alle Bijtjes!
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Ingezonden activiteiten en mededelingen

