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Activiteitencommissie  
We zoeken nog steeds nieuwe leden voor in onze Activiteitencommissie. Mocht u zin hebben 
om te helpen en mee te denken met de verschillende activiteiten die georganiseerd worden 
bij ons op school, kunt u dit doorgeven aan juf Sentina. 
 
Ontwikkelingsgesprek 
De briefjes van de ontwikkelingsgesprekken zijn vorige week met de kinderen meegegaan. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
gesprekken.  
 
Jeugd en gezin op school 
Maandagochtend 2 maart is Anjo de Bruijckere weer bij ons op school. Anjo komt 
maandelijks om ouders en leerkrachten te ondersteunen bij hulpvragen. Ouders kunnen met 
allerlei hulpvragen terecht over situaties thuis waar hun kind bij betrokken is. Anjo zoekt dan 
naar oplossingen of passende hulp. U kunt vrij inlopen van 8:45-9:45 of eventueel een 
afspraak maken via AdeBruijckere@gemeentesluis.nl. 
 
Carnaval 
Vrijdagochtend 21 februari vieren we Carnaval op school! 
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Alle ouders, grootouders, buren enz. zijn 
van harte welkom ( liefst ook verkleed natuurlijk). Het feest begint om 8.45 uur. Na afloop 
van deze carnavalsochtend kan iedereen persoonlijk afscheid komen nemen van juf Marion 
van 12:00-13:00. Na de carnavalsochtend zijn alle kinderen vrij.  

 
Afscheid juf Marion 
We zoeken nog ouders die pannenkoeken willen bakken voor donderdag 20 februari. Graag 
uiterlijk maandag opgeven wanneer je  een stapel pannenkoeken wil brengen. De kinderen 
zijn die dag, zoals aangegeven in de brief, om 14:15 vrij. Volgende week zult u geïnformeerd 
worden over welke leerkrachten de kleutergroep zullen lesgeven.  
 
Stukje uit de bovenbouw 
Prins en Prinses carnaval op de Sint Jozef school 2020. 
Bij carnaval op school wordt een prins en een prinses gekozen, maar je moet er wel iets voor 
doen. Je moet eerst een mooie poster maken met een foto van jezelf en een slogan. Al de 
andere kinderen van de school mogen stemmen wie ze het liefst als prins en prinses zouden 
willen. De jongen en het meisje die de meeste stemmen hebben worden de prins en prinses. 
Woensdag 19 februari wordt de prins en prinses verkiezing gehouden. Als je prins of prinses 
bent geworden mag je tijdens carnaval een mooie cape aan en een mooie kroon of tiara op 
je hoofd. Verder mag je ook de winnaar uitreiken van Sint Jozef’s Got talent 2020. 
Vervolgens mag je volgend jaar ook de prins en prinses carnaval  bekronen. Tot slot is het 
ook leuk als ik dit jaar nog eens prinses carnaval word. 
Groetjes Emma Van Loo 
 
Pleinspelletjes 
Juf Lies heeft via haar werk (stoffels Bleijenberg (Vebego)) een subsidie aangevraagd om 
speelgoed voor op ons plein te kopen. Vorige week was het zo ver. Juf Lies kwam naar 
school om de een grote doos vol met spelletjes te openen. Bedankt juf Lies.  
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Belangrijke data 
18 februari  Ontwikkelgesprekken 
20 februari  Afscheid juf Marion met kinderen 
21 februari  Carnavalsochtend met afscheid Marion 
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  
2 maart  Anjo (jeugd en Gezin) op school 

 


