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Donderdag 24 maart 2022

Nieuws van de directie

En aan eventmanager Antonet; zij zorgde voor
de goede voortgang gedurende de dag.

Deze week stonden we voor een grote uitdaging
wegens veel zieke leerkrachten. We hebben veel
op kunnen vangen, maar helaas ook een enkele
keer een groep thuis moeten laten. We proberen
u steeds tijdig op de hoogte te brengen en te informeren als het betrekking heeft op het onderwijs voor uw zoon of dochter. We hopen dat we
volgende week weer in wat rustiger vaarwater
komen.

Alle teamleden; heel erg bedankt voor een fantastisch en warm afscheid!
Ik was al onder de indruk; maar jullie hebben jezelf weer overtroffen xxx
Namens Esther en Stijn, nogmaals hartelijk bedankt.
Mijn allerhartelijkste groeten, tot ziens!
Bernie Kooistra RDO

Bedankje van Bernie
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Met veel plezier kijk ik terug op mijn afscheid van
de St.Jozefschool op vrijdag 11 februari.
Wat een fijne ontvangst en een prachtig programma!
In alle klassen werd ik getrakteerd op o.a. prachtige tekeningen, verhalen, liedjes, gedichten.
Elke groep heeft met de leerkracht(en) gezorgd
voor een grote glimlach op mijn gezicht.
Erg verrast was ik door de activiteit “juf Bernie’s
got talent” van de groepen 5 samen. Zij lieten me
allerlei nieuwe beroepen uitproberen; kassajuffrouw, fotograaf, babyverzorgster, clown en
schoonmaakster. Dat laatste beroep scoorde de
meeste bijval van de vakkundige jury ;-)
Het moment met een delegatie van de ouders
was bijzonder fijn. Het prachtige beeldje dat ik
van hen ontving, heeft een mooi plekje in mijn
woning gekregen.
De honderden kaarten, tekeningen en andere
post: allemaal doorgelezen, bedankt!
Een speciaal woord van dank aan Linda Berretty
die alle hoogtepunten van deze dag in prachtige
foto’s heeft vastgelegd.

Open dag
Zoals eerder vermeld is in de Nieuwsflits, is de
open dag van 20 maart komen te vervallen.
Om u toch de gelegenheid te geven om de
school, en met name de groep van uw kind, van
binnen te bekijken organiseren we voor alle ouders en leerlingen op donderdag 19 mei een
open avond van 16.30u-18.30u. Noteert u deze
datum vast in uw agenda. We hopen u dan te
zien!
Datum afscheidsavond groep 8 gewijzigd
Op de kalender staat vermeld dat de afscheidsavond groep 8 plaatsvindt op woensdag 20 juli.
Dit is verplaatst naar donderdag 21 juli. Wilt u dit
aanpassen op uw kalender?
We gaan op schoolreis!
In juni gaan de leerlingen van de groepen 1-2
t/m 7 traditiegetrouw weer op schoolreis.
De groepen 1-2 gaan op vrijdag 17 juni naar
speeltuin De Viking.
De groepen 3 en 4 op gaan op donderdag 16 juni
naar Hullie Boerderij in Uden.
De groepen 5 gaan op donderdag 16 juni naar
Toverland in Sevenum.
De groepen 6 en 7 gaan op dinsdag 14 juni naar
GaiaZoo in Kerkrade.
Binnenkort ontvangt u via Parro een betaalverzoek voor het schoolreisje.
In de kalender staat vermeld wat het bedrag is
per leerling.
Meer informatie over de schoolreis zelf ontvangt
u binnenkort.

Schoolfotograaf
Wij zijn benieuwd hoe u aankijkt tegen de jaarlijkse schoolfoto's die gemaakt worden. Wij zullen aankomende week een poll uitzetten via
Parro om hierover uw mening te peilen. Op basis
van deze uitkomst zullen wij als school beslissen
of we dit jaarlijks terug laten komen en in welke
vorm.

Kledinginzameling Oekraïne in samenwerking
met Stichting Kloffie & Co
Wij, van Stichting Kloffie & Co, zijn door de LEV-groep
(vluchtelingenwerk gemeente Geldrop-Mierlo) benaderd om voor de gezinnen en kinderen zonder ouders, die in de gemeente worden opgevangen, te helpen met kinderkleding.
Veel van de opgevangen kinderen hebben de basisschoolleeftijd. Nu lijkt het erop dat de vraag groter
gaat worden dan het aanbod en daarom zijn we op
zoek naar hulp. Zodat we ook op langere termijn deze
én andere kinderen kunnen blijven helpen (de kleding blijft dus in Nederland).
En waar kunnen we die hulp beter vinden dan op een
plek waar veel kinderen bij elkaar komen?!? Daarom
organiseren we met enkele basisscholen uit Geldrop
en Mierlo deze inzamelingsactie.
Wat hebben we nodig?
Zomer- en winterkleding in de maat 104-158 die
heel en schoon is, met werkende ritsen en van deze
tijd.
Op wat voor termijn?
De kleding is direct welkom. U kunt de kleding afgeven bij onze conciërge Cor.
Wie zijn wij?
Op onze website, www.kloffieco.nl kun je meer informatie vinden over wat we doen als organisatie.
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden, directielid

Jarigen
Tot 7 april 2022
24 mrt

Claudia

0-1-2C

25 mrt

Lizzy

4C

25 mrt

Zoë

7B

27 mrt

Thomas

6B

28 mrt

Dex

5A

29 mrt

Vince

7A

30 mrt

Carlos

8B

31 mrt

Daan

6B

2 apr

Flynn

3A

2 apr

Eline

6B

4 apr

Renske

5A

Van harte gefeliciteerd!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Wo. 30 mrt:

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

Drie dagen lang “Zeven Dagen Zoet”
Over nog maar een paar maanden is het zo ver: de
jeugdgroep van ‘t Mierlo’s Amateur Toneel speelt op
10, 11 en 12 juni a.s. het stuk “Zeven Dagen Zoet”
van Gerard Schelvis. In dit komische stuk, waar de
jeugd zelf ook aan heeft meegewerkt, zit een groep
jongeren ingesneeuwd in een Italiaanse berghut. Ze
zitten elkaar op de lip, en dus ook op de zenuwen,
maar wanneer de maffia voor hun deur verschijnt,
zullen ze toch samen moeten werken…
Hoewel corona flink zijn best bleef doen om roet in
het eten te gooien, is het stuk nu bijna klaar om de
planken op te gaan, mede dankzij de regie van Lex
Heldens en het harde werk van de jeugdspelers zelf.
Wil je komen kijken? Zet dan vast 10, 11 of 12 juni in
je agenda. En heb je na de voorstelling (of nu al) ook
zin om het toneel op te gaan, stuur dan een e-mail
naar de vereniging. Op www.toneel-mierlo.nl vind je
meer informatie. Hopelijk tot ziens!

