Nieuwsint-Jozef
Schooljaar 2016 - 2017

februari 2017

Beste ouders en kinderen,
Welkom aan alle nieuwe kleuters
Op 1 februari was het een spannende dag voor enkele nieuwe
kleuters. Zij maakten voor het eerst kennis met hun school en
juf.
We hopen dat ze zich snel kunnen ontplooien tot enthousiaste,
leergierige en zelfstandige kinderen. Veel succes!

Goed gevoel - nieuws
Onze school in een sportief tijdschrift!
"De jeugd beweegt te weinig. Het is een cliché dat
(stil)staat als een huis. Misschien denk je: dat is ook
niet moeilijk, als scholen wekelijks amper twee uur
lichaamsbeweging kunnen aanbieden. Running.be trok
naar de Sint-Jozefschool in Mortsel die dat patroon
subtiel probeert te doorbreken met One Mile A Day!"
Zo start het artikel in Running.be van januari.

Goed gevoel-week
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Ketnet ‘de week tegen pesten’.
Ook onze school wil dit zeker onder de aandacht brengen.
Wij noemen deze week: de goed gevoel-week waarin we elkaar graag zien,
samen spelen en vooral complimenten geven aan elkaar.
Deze week zal doorgaan kort na de krokusvakantie.
Het derde leerjaar wordt alvast warm gemaakt tijdens de schoolvoorstelling
‘Bram en de OK-brigade’.

Goed gevoel-week
Bram bezoekt de kinderen in het derde leerjaar met
de schoolvoorstelling ‘Bram en de OK-Brigade’.
Bram is een slimme, maar gekke onderzoeker.
Met zijn OK-lab en de hulp van professor PLAHIP,
onderzoekt hij hoe kinderen met elkaar omgaan en
waarom ze soms pesten. Met die kennis wil hij
andere kinderen helpen die hem mails en brieven
sturen met vragen over pesten.
Na het onderzoek, motiveert hij de kinderen en de leerkrachten om lid te
worden van de OK-Brigade. De leden van de OK-brigade vinden elkaar OK,
ze pesten elkaar niet en ze doen hun best om pesten in de klas, op school en
daar buiten te stoppen …
Week op wieltjes (lagere school)
In de week van 6 februari loopt alles nog eens op wieltjes!
Alle kinderen mogen tijdens deze week ‘spelen’ op wieltjes:
rolschaatsen, rollerskates, step, waveboard en skateboard zijn
toegelaten.
Bij voorkeur met de nodige bescherming voor knieën, polsen en hoofd.
Graag alles voorzien van naam en klas.
Uiteraard mogen de ‘wieltjes’ op school blijven gedurende deze
periode.
De school is niet verantwoordelijk voor schade en verlies van rollend materiaal.

Kriebelbeestjes-controle
Het luizenbeleid dat we sinds vorig jaar voeren is een succes!
Tijdens de controle van januari hebben we niet veel kriebelbeestjes
gevonden.
Bedankt aan alle ouders die hun kinderen regelmatig controleren!
Bedankt aan alle ouders die het melden als hun kinderen bezoek hebben
van luizen!
Bedankt aan alle kriebelouders die al één of meerdere keren mee gekriebeld
hebben!
Wafeltjesverkoop
Zoals jullie reeds weten organiseert de school een wafeltjesverkoop. Er is
keuze uit vanillewafels, chocoladewafels, dozen met wafelmix of een
koekjesassortiment. Bestellingen kunnen worden afgegeven tot en met
vrijdag 10 februari. De wafeltjes zelf worden in de week van 20 februari
geleverd. De klas die de meeste wafeltjes verkoopt, ontvangt de wisselbeker.
De opbrengst van de wafelverkoop zal gebruikt worden voor de verdere
digitalisering (het vijfde leerjaar) en spelmogelijkheid voor speelplaats
(kleuterschool).
De ouderraad zorgde dan weer voor € 1500 die gebruikt werd voor het
nieuwe digitale bord van het zesde leerjaar dat jammer genoeg nog steeds
defect is.

Carnaval
Op woensdag 22 februari gaan we zowel op een
sportieve als gezonde, maar toch ook gekke manier onze
‘One Mile a Day’ lopen/stappen.
Het jaarthema ‘gezond en wel in je vel’ nodigt ons uit
om dit jaar onze leukste verkleedkleren aan te trekken
voorzien van een extra sportief of gezond attribuut.
Zo denken wij aan spiderman met een mandje vol fruit/groenten, een prinses
met een hockeystick, een spiegelei met sportschoenen, een clown met
zwemvliezen en een snorkel of een cowboy met een banaan!
Zie je het al voor je? Zo wordt het een sportieve, gezonde maar vooral gekke
kilometer!
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en mee te lopen/stappen
vanaf 11.30 uur.
Wedden dat…jullie op woensdag ongewoon creatieve, sportieve en gezonde
helden zullen zijn!!!
Kinderfuif
Naast de tweede editie van de succesvolle schoolfuif van vorig
jaar, lanceert de ouderraad op zaterdagnamiddag (18 februari)
ook een eerste kinderfuif. Stip alvast deze datum aan in je
agenda om eens lekker uit de bol te gaan.
Vanaf heden kan je kaarten bestellen.
Ook de middag/avond zelf zijn er nog kaarten te koop.
Wij hopen jullie talrijk te zullen ontmoeten daar!!
Alles heeft zijn plaatsje!
Langs deze weg willen we graag een oproep doen aan alle fietsers om hun
fiets IN één van de fietsenrekken te plaatsen. Fietsen en buggy’s horen ook
niet in de schoolgangen. Dit is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
Er zijn voldoende rekken zodat geen enkele fiets ergens los hoeft geparkeerd
te worden.
Ook willen we vragen om de fietsen in het juiste fietsenrek te plaatsen.
 kleuters: op de sportspeelplaats onder het afdakje
 savelkoulrij (LS): op de sportspeelplaats aan de containers of de snoezel
 veldbloemrij (LS): aan het bureau van directeur Koen en het secretariaat
 ouderrij (LS): aan het bureau van directeur Koen en het secretariaat

Activiteiten februari
03/02
facultatieve vrije dag  geen school
06/02
toneel ‘stof’ (L1)
06/02
week op wieltjes (lagere school)
06/02
bibspel fiesta latina + bezoek wereldwinkel (L4B)
07/02
bibspel fiesta latina + bezoek wereldwinkel (L4A)
10/02
laatste dag van wafelverkoop
14/02
medisch onderzoek (L5B)
15/02
pedagogische studiedag scholengemeenschap  geen school
16/02
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
18/02
eerste editie kinderfuif (15.00 uur tot 17.00 uur)
18/02
tweede editie schoolfuif (20.30 uur tot …)
20/02
slotfeest fiesta latina (L4)
20/02
oudercontact kleuterschool (groep 1)
21/02
oudercontact kleuterschool (groep 2)
22/02
carnaval op school
23/02
oudercontact lagere school
24/02
schoolvoorstelling ‘Bram en de OK-brigade’ (L3)
06/03

inschrijvingen kleuters geboortejaar 2015 en nieuwe leerlingen
lagere school (16.30 uur tot 18.30 uur)

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het schooljaar 2016-2017
facultatieve vrije dag: vrijdag 3 februari
ankerdag: woensdag 15 februari
krokusvakantie: zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart
paasvakantie: zaterdag 1 april tot en met maandag 17 april
dag van de arbeid: maandag 1 mei
hemelvaartweekend: van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei
pinksterweekend: van zaterdag 3 juni tot en met maandag 5 juni
laatste halve schooldag: vrijdag 30 juni
zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus
Noteer alvast de vrije dagen van dit schooljaar in uw agenda.
Bezoek onze schoolwebsite www.sintjozefmortsel.be
voor nieuwtjes, foto’s en allerlei informatie over onze school.
Gimme
Graag willen we met de hele school de papierberg verkleinen.
Schrijf je daarom nog in op het online-nieuwsplatform van de school.
Zo bent u als eerste op de hoogte van school- en klasnieuws.

