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maart - april 2017

Beste ouders en kinderen,
Welkom aan alle nieuwe kleuters
Op 6 maart was het alweer een spannende dag voor enkele
nieuwe kleuters. Zij maakten voor het eerst kennis met hun
school en juf. Veel succes!

Goed gevoel - nieuws
Op woensdag 22 februari (LS) en vrijdag 24 februari (KS) mochten alle kinderen
verkleed naar school komen.
In de lagere school was het overduidelijk dat heel wat kinderen creatief verkleed
waren als gezonde of sportieve cowboy, prinses, Barbie, indiaan, …
Ook in de kleuterschool konden we heel wat leuke en grappige ‘artiesten’
terugvinden tijdens de circusmodeshow.

Circus ‘ El Fuego’
Net voor de krokusvakantie beleefden de kleuters een spetterende
circusweek. De week begon voor circus El Fuego niet zo goed. Tijdens de
show zag de olifant vanop de reuzenbal, een muis. Hiervan schrok hij zo hard
dat hij viel en een beving veroorzaakte. Het stof vloog in het rond waardoor
alle mensen en artiesten wegliepen.
Circusdirecteur Franco zat met zijn handen in het
haar. Hij vroeg de kleuters om hulp! Zo kon de
zoektocht naar nieuwe artiesten voor circus El
Fuego beginnen.
Tijdens de circusweek kregen de kleuters veel
bezoek over de vloer. Goochelaar Kristof kwam
ons allemaal verbazen, maar ook slungelige
goochelaar Fabio kwam enkele van zijn trucjes
tonen.
Acrobaat Carmella en ook Hector de clown waren
van de partij!
Elke dag viel er weer iets nieuw te beleven!
Verder genoten de kleuters die week ook van een echte ‘circuspoppenkast’,
dansten ze de gekste dansjes, deden aan circusyoga, ‘acro’-circus en
genoten van de verschillende circuskoffers in de klas! Daarin zat onder
andere verkleed-, bewegings- en spelmateriaal dat ze naar hartenlust konden
uitproberen. De focus van deze week lag vooral op taal, drama, bewegingsen muzikale expressie.
Onze kleuters sloten het thema af met een heuse circusmodeshow!
Zowel groot en klein hebben hiervan genoten.
Dankjewel aan circusdirecteur Franco en het hele team van circus El Fuego!
Hopelijk kwamen de kinderen thuis vertellen of ze al dan niet de
circusdirecteur hebben kunnen helpen in zijn zoektocht naar nieuwe
artiesten.
Goed gevoel-week
Na de krokusvakantie startten we onmiddellijk met de goed gevoel-week.
Daarin wilden we vooral aandacht schenken aan het verschil tussen plagen
en pesten, het geven van complimenten en het fijn leren samenspelen.
Op dinsdagnamiddag werkten onze leerlingen samen aan een positief
groepsklimaat en aan een omgeving waarin iedereen meetelt, zichzelf kan
zijn en waar pesten niet getolereerd wordt.
De kinderen van het derde leerjaar werden net voor de
vakantie alvast lid van de ‘OK-brigade’ van professor
PLAHIP. Zij ontvingen van hem een goedgevoel-meter en
een armband als bewijs van hun lidmaatschap.

Wafeltjesverkoop
Wij willen graag iedereen bedanken voor de verkoop en aankoop van de
wafeltjes. We verkochten samen 1200 dozen!!!
De leerlingen van 5B ging deze keer aan de haal met de wisselbeker.
Bravo!!
Met de opbrengst investeren we voort in de ICT van de school: digiborden,
een krachtigere server en verbeterde klascomputers. DANKJEWEL!!
De ooievaar …
Juf Steffie en haar partner zijn in blijde verwachting van hun
eerste kindje. Ze verwachten hun kindje in augustus.

Koffie-stop
Op vrijdag 31 maart houden wij ‘s morgens ‘koffie-stop’.
Ook dit jaar willen we ons steentje bijdragen met een heuse
koffie-, chocomelk- en cakeverkoop. Jullie zijn allemaal van
harte welkom tussen 8 en 9 uur op de sportspeelplaats voor
een lekker drankje en hapje.
De opbrengst gaat dit jaar naar de boeren in Burkina Faso.
Zij willen zich kunnen wapenen tegen de droogte. Neem ook eens een kijkje
op de site van Broederlijk Delen: http://www.broederlijkdelen.be/nl
Helm op , fluo top
‘Helm op, fluo top’ was alweer een geweldig succes. Dagelijks zagen we
heel wat kinderen met hun fluohesje aan (en fietshelm op) de school
binnenwandelen en terug naar huis keren. Heel wat kinderen verzamelden
hierdoor een volle stickerkaart waarmee ze gratis een bezoek kunnen
brengen aan het Serpentarium of de Zoo/Planckendael.
Aangezien de donkere dagen voorbij zijn en de lente in aantocht is, is het
dragen van het fluohesje niet meer verplicht. We kunnen jullie alleen maar
aanmoedigen om zichtbaar te blijven in het verkeer.
Graag willen we dat het hesje wel dagelijks aan de kapstok hangt voor
schooluitstappen. We willen ons als school/groep zichtbaar maken in het
verkeer.
Feest in mei en juni
Hou alvast vrijdag 19 mei vrij in je agenda voor ons ‘gezond en wel in je vel’schoolfeest.
Ouders van de lagere school die graag een groepje begeleiden op onze
fietsdag, stippen vrijdag 2 juni aan in hun agenda. Dankjewel!

Activiteiten maart - april
06/03
inschrijvingen kleuters geboortejaar 2015 en nieuwe leerlingen
lagere school (16.30 uur tot 18.30 uur)
09/03
toneel ‘De aapnormalen’ (L5 + L6)
13/03
uitstap Studio Globo ‘Wonen op het dak’ – met fiets (L5A)
14/03
uitstap Studio Globo ‘Wonen op het dak’ – met fiets (L5B)
14/03
uitstap jeugdboekenmaand bib Mortsel (L2)
15/03
uitstap supermarkt (L4)
16/03
uitstap jeugdboekenmaand bib Boechout – met fiets (L4)
17/03
gezond ontbijt in de klas (L4)
19/03
vaderdag
20/03
teamvergadering  geen studie voor 3de tot 6de leerjaar
21/03
uitstap jeugdboekenmaand bib Mortsel (L1)
28/03
uitstap ’t Grom – met fiets (L4)
31/03
koffiestop
17/04
20/04
23/04
24/04
24/04
26/04
24/04
28/04

Paasmaandag (geen school)
derde luizencontrole
Eerste communie (L2)
zenweek (kleuterschool)
toneel ‘De schaar van de tsaar’ (L2)
vertelling ‘De Bremer stadsmuzikanten (kleuterschool)
uitstap havenbezoek Antwerpen (L5 + L6)
avontuurlijke sportdag fort IV (L3, L4, L5)

19/05
02/06

schoolfeest (kleuterschool + lagere school)
fietsdag (lagere school)
Fiets je graag die dag mee, noteer dan alvast deze datum in je agenda!
Extra briefje volgt…

Schoolvakanties en schoolvrije dagen voor het schooljaar 2016-2017
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.

