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Beste ouders, 

 

2019 zit er weer bijna op! De feesten in de maand december volgen elkaar snel op. Gelukkig 

hebben we dit jaar veel hulp gekregen van ouders bij het versieren van de school. We hebben 

hiervoor Parro ingezet en dat blijkt goed te werken. Na de vakantie starten we weer met de 

afname van de toetsen in alle groepen en begin februari ontvangen de  

kinderen dan het eerste rapport. Op dat moment gaan we ook Parro weer gebruiken om de 

rapportgesprekken in te plannen. Helaas zijn nog niet alle ouders gekoppeld. Deze week zal ik 

alle nog niet gekoppelde ouders opnieuw een uitnodiging sturen.  

 

Afgelopen dinsdag zijn we gaan schaatsen met groep 3 t/m 8. Er zijn leuke foto’s van gemaakt. 

Veel ouders vragen ons of wij de foto’s kunnen delen. Helaas kunnen wij geen gebruik meer 

maken van de link naar Picasa op onze website, omdat dit programma niet meer ondersteund 

wordt. We kunnen de foto’s echter per groep veilig delen binnen Parro en doen dat dan ook 

steeds vaker. De leukste foto’s plaatsen we natuurlijk ook nog steeds op onze website.  

 

Vanavond gaan we met de kinderen genieten van een heerlijk kerstdiner en morgen sluiten we 

het kalenderjaar af met de kerstviering in de St. Jozefkerk. Om 12.00 uur begint voor alle  

kinderen de kerstvakantie.  

 

Ik wens u namens alle medewerkers van de St. Jozefschool fijne feestdagen en alvast het  

allerbeste voor 2020! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

Ouderraad 

 

Het einde van 2019 nadert nu snel. De Ouderraad kijkt terug op een 
geslaagd Sinterklaasfeest. Wij hopen dat u en uw kinderen ervan heb-
ben genoten en dat de cadeautjes in goede aarde vielen. Vandaag en 
morgen zijn we druk bezig met de ondersteuning van het kerstfeest. 
Vanavond helpen we bij het kerstdiner en staan we natuurlijk buiten 
met een heerlijk glaasje Glühwein of warme chocolademelk voor de 
ouders, zodat u lekker kunt genieten van de lampionnenoptocht.  
Morgen gaan we allemaal genieten van de Kerstvakantie, maar bij ons 
zijn de voorbereidingen voor het volgende evenement al in volle gang. 
Op vrijdag 17 januari 2020 organiseert de Ouderraad namelijk een 
“Après Ski-feest” voor alle kinderen van de Jozefschool. De uitnodiging 
met daarin meer bijzonderheden ontvangt u na de Kerstvakantie. 
Begin deze week zijn de herinneringen voor de ouderbijdrage  
verstuurd. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest deze te 
voldoen, wil ik u vragen hier alsnog zorg voor te dragen. Met deze 
kleine bijdrage kunnen we veel leuke dingen voor de kinderen  
organiseren. Rest ons u alvast hele fijne feestdagen te wensen en alle 
goeds voor 2020. 

Rookvrije Generatie 

  

Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om 
volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije 
omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en 
toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede  
voorbeelden om zich heen. 
Is het nodig? Helaas wel. Iedere week opnieuw raken  
honderden kinderen in Nederland verslaafd aan roken.  
We gaan ervoor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in 
een rook- en tabakvrije omgeving; dat ze niet langer  
blootstaan aan meeroken en niet langer verleid worden om 
te gaan roken. Daarmee beschermen we kinderen tegen 
tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. 

  

Vanaf 2020 zijn rookvrije schoolterreinen verplicht. Maar 
daar houdt het niet op bij ons. Graag zouden wij zien dat 
we met zijn allen het goede voorbeeld geven aan de  
kinderen en willen we de omgeving nabij de school  
helemaal rookvrij! 

 

Dit sluit aan bij de nationale trend dat Rookvrij opgroeien 
vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

 

U doet toch ook mee? 

Fietsenstalling leeg maken 
 
Ondanks dat de hekken ’s avonds 
altijd dicht gaan, kunnen wij niet 
garanderen dat er geen mensen op 
het plein komen. Met het oog op de 
komende kerstvakantie en met  
name de jaarwisseling, vragen wij u 
dan ook alle fietsen die er nu nog 
staan mee naar huis te nemen om 
te voorkomen dat ze kapot gaan. 

Kerstviering 
 
Vandaag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Om 17.00 
komen ze dan weer terug op school om samen te  
genieten van een heerlijk kerstdiner. Om 18.30 gaan we 
allemaal naar buiten voor de lampionnenoptocht. We  
hopen dat u allemaal langs de route staat met een lichtje. 
Morgenochtend komen alle kinderen rechtstreeks naar de 
Jozefkerk voor de kerstviering. Na afloop lopen of fietsen 
we met de kinderen terug naar school. Om 12.00 zijn dan 
alle kinderen weer vrij en start voor iedereen de  
kerstvakantie. 

Alvast noteren 

 

Do 19-12   12.00 kinderen vrij, 17.00 Kerstdiner 
Vrij 20-12   Kerstviering in de Jozefkerk 
Vrij 20-12   Kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie 
Ma 23-12 t/m vrij 3-1  Kerstvakantie 
Ma 6-1 t/m wo 8-1  Oud papier actie 
Vrij 10-1   Fietsveiligheidscontrole 
Vrij 17-1   Après-ski disco 
Ma 6-1 t/m vrij 17-1  Schoolschoonmaak met ouders 


