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Studiedag: leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief

Vonderwijs
Onze studiedag van vrijdag a.s. staat helemaal in het teken van onze schoolontwikkeling.
We gaan ons traject voorbereiden wat we tussen de herfst- en de kerstvakantie in zullen
gaan draaien. Concreet betekent dit dat er per leerplein gewerkt gaat worden aan één
thema. Daarbij zullen er groepsoverstijgende activiteiten plaats vinden die met name
gekoppeld worden aan de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek)
en de kunstzinnige vakken.
We gaan dit traject draaien om te bekijken of we deze manier van werken past bij onze
ideeën over meer-eigentijds onderwijs. Ik houd u via deze nieuwsbrief op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Personele zaken
Meester Bertrand: zoals u wellicht gemerkt hebt is Bertrand na de zomervakantie nog
niet begonnen op school. Hij wordt in groep 5 vervangen door juf Vera. Zijn afwezigheid
heeft te maken met een medisch traject waarin Bertrand zit. Zodra ik daarover meer kan
en mag vertellen informeer ik u opnieuw.
Meester Lennart is de trotse vader geworden van dochter Vesper. Afgelopen
donderdag, 27-9-2018, is ze geboren en “moeder en kind” (en vader) ‘maken-het-goed’.
Van harte gefeliciteerd.
Juf Marit is uitgevallen in groep 6. Het ziet er naar uit dat dit wel enige tijd gaat duren
en daarom hebben we de volgende vervanging in haar groep geregeld: Juf Ilse van Herck
gaat op maan-, dins- en woensdag om de week deze groep draaien. Juf Sanne neemt de
woens-, donder- en vrijdag voor haar rekening. We wensen juf Marit veel beterschap.
Juf Marscha is er weer. Haar zwangerschapsverlof zit erop en vanaf dinsdag 2-10-2018
is ze weer aan de slag op school. We wensen haar veel plezier.

Sinterklaasviering
In onze jaarkalender staat dat we op 5-12-2018 Sinterklaas verwelkomen hier op school.
Die datum hebben we aangepast naar dinsdag 4-12-2018 zodat de Sint een hele dag op
de Brede School aanwezig kan zijn.
De (vrije) studiedag blijft staan op 6-12-2108.

Kerstviering
In onze jaarkalender staat dat we op 20-12-2018 onze kerstviering organiseren. Ook die
datum passen we aan en wel naar woensdag 19-12-2018. Dat heeft te maken met de
beschikbaarheid van een locatie, gekoppeld aan onze kerstviering.
Donderdag 20-12-2018 gaan de kinderen gewoon naar school en door deze wijziging zijn
alle kinderen vrij op vrijdag 21-12-2018.

Parochie-nieuws
Schoenendoosactie
Gezinsviering zondag 28 oktober Petruskerk, 11.00 uur
Jaarlijks doen we vanuit de parochie mee met de landelijke schoenendoosactie
“Actie4kids” (www.actie4kids.org). Ieder jaar worden middels deze landelijke actie zo’n
50.000 kinderen blij gemaakt met een gevulde schoenendoos. De bedoeling is om een
schoenendoos te versieren en te vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen voor een
kind elders op de wereld. Jong en oud kunnen aan deze actie deelnemen.
Folders waarin staat hoe je mee kunt doen zijn verkrijgbaar op school, bij de Novy en bij
slagerij Ketelaars. In deze folder staat precies beschreven wat de bedoeling is. De folder
is ook te downloaden van onze website, www.jozef-parochie.nl

De schoenendozen (inclusief de gevraagde eigen bijdrage van 5 euro voor
transport- en organisatiekosten) kunnen ingeleverd worden tijdens de
parochiebrede gezinsviering in de St. Petruskerk op zondag 28 oktober om
11.00 uur of bij Dorris Rijnen, De Hoefkens 39. Voor vragen: Joanne Pourier 06 20 73
62 11

VORMSELVOORBEREIDING 2018-2019
In november starten we met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit
Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St.
Jozef centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen
uit de parochie plaats op zaterdag 23 maart 2018 om 19.00 uur in de St. Petruskerk in
Oisterwijk en zal dit jaar worden toegediend door Mgr. Schröder.
Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en die dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn van
harte welkom om deel te nemen. U bent samen met uw kind welkom op de
informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het vormselproject, het verloop
van de voorbereidingen en over de vormselviering zelf. Deze algemene informatieavond
vindt plaats op: donderdag 8 november a.s. van 19.30 tot 20.30 uur in het St. Jozef
centrum.
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl.
Contactopersoon: Tonnie Roozen tel. 06 22038769
Oproep overblijfcommissie
‘Babyvoeding-potjes of kleine groente-potjes met deksel’ gezocht!
Voor het ‘betere knutselwerk’ tijdens het overblijven zijn we op zoek naar de genoemde
(schone) potjes. Hebt u ze…geef ze s.v.p. mee aan uw kind.
Hartelijk dank.
Vanuit de ouderraad…
Zoals elk jaar nemen aan het einde van het schooljaar een aantal ouders afscheid van de
Ouderraad, meestal omdat hun laatste kind de basisschool verlaat. Ook afgelopen jaar
was dit het geval. Daardoor is er ruimte in de Ouderraad gekomen voor twee nieuwe,
enthousiaste ouders! Heb jij zin om meer betrokken te zijn bij school en tijd om ons te
komen versterken? Neem dan nu contact met ons op door een mailtje te sturen naar
ouderraad.devonder@stgboom.nl. Natuurlijk mag je ook eerst mailen voor meer
informatie. We zien je mail graag tegemoet!
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