Nieuwsbrief 34; 22 juni 2018

Data om te onthouden
Vrijdag 29 juni: continurooster tot 14.00 uur
sponsorloop 8.45 uur – ong. 9.30 uur
fancy fair: 17.00 uur – 19.00 uur
Maandag 2 juli: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Maandag 2 juli: v.a. 13.00 uur sponsorgeld inleveren
Woensdag 4 juli: v.a. 8.15 uur sponsorgeld inleveren
Woensdag 4 juli: juffendag
Continurooster tot 14.00 uur op 29 juni
In verband met het klaarzetten van de fancy fair is er deze dag een continurooster.
De kinderen hebben een lunchpakket nodig en gaan om 14.00 uur naar huis.
Geeft u het even door aan de leerkracht als uw kind niet wordt opgehaald of als u geen opvang heeft,
dan blijft uw kind tot 15.15 uur op school.
Nieuws van directeur Jannie Baron
Vacature directeur/locatieleider
Zaterdag 23 juni staat de vacature in de Noord - Hollandse dagbladen.
Formatie
Volgende week hoop ik u de namen te kunnen geven van de leerkrachten die volgend schooljaar op
De Sint Josephschool les gaan geven.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie van

22-10-2018 tot en met 26-10-2018

Kerstvakantie van

24-12-2018 tot en met 04-01-2019

Voorjaarsvakantie van

18-02-2019 tot en met 22-02-2019

Pasen van

19-04-2019 tot en met 22-04-2019

Meivakantie van

29-04-2019 tot en met 10-05-2019

Kermis/hemelvaart van

27-05-2019 tot en met 31-05-2019

Pinksteren

10-06-2019

Zomervakantie van

15-07-2019 tot en met 23-08-2019

Studiedagen:

Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober.
Donderdag 6 december en vrijdag 21 december.

Studiemiddagen:

20 september en 13 maart.

De kinderen zijn deze dagen vanaf 12.00 uur vrij.

Aanwezigheid Jannie
Maandag 25 juni tot 11.00 uur
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Vrijdag 29 juni

Uitnodiging! Feest!
Woensdag 4 juli vieren wij allemaal onze verjaardag.
Een ochtend vol gezelligheid!
Voor eten en drinken wordt gezorgd!
Wij hebben er zin in!
Groetjes de juffen

Fancy Fair
De laatste voorbereidingen zijn in volle gang in alle klassen, het team en de OR.
Wij zijn er bijna klaar voor. De prijzen voor de loterij stromen nog steeds binnen en hier zijn wij erg
blij mee! U kunt ze alvast bekijken in de tussenruimte. Het voorlopige ontwerp van ons nieuwe plein
is klaar. De poster zal volgende week te zien zijn op de Fancy Fair.
De lege flessenactie heeft al bijna €400,- opgeleverd en die is nog niet voorbij.
Volgende week is de laatste week dat de lege flessen nog op school ingeleverd kunnen worden.
Ook is woensdag 27 juni de laatste dag dat de sponsorformulieren voor de sponsorloop ingeleverd
kunnen worden. Deze moeten worden ingeleverd bij de leerkracht. Zet je beste beentje nog even
voor. Wij zien jullie op vrijdag 29 juni.
P.S. Wij zijn nog op zoek naar ouders die na afloop willen helpen met opruimen. Vanaf 19.00 uur
gaan wij opruimen. Tot dan!
Jullie komen toch ook allemaal op vrijdag 29 juni naar ons schoolplein?!

