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NIEUWSFLITS nr . 16

Nieuws van de directie

Afgelopen maandag hebben we via parro het
nieuws bekend gemaakt dat wij, Kim Chatrou en
Vera van der Linden, het nieuwe directie duo
vormen van de St. Jozefschool. We zijn er superblij mee en hebben er ontzettend veel zin in! We
hebben maandag geproost samen met het team
en dit gevierd. Vanwege dubbele taken zullen
Kim en ik tot het einde van dit schooljaar nog ieder 5 dagen werken. Vanaf het volgende schooljaar zullen Kim en ik ieder 3 dagen aanwezig zijn
op school. We willen u vragen om ons beiden
aan te schrijven wanneer u een vraag heeft. U
kunt ons bereiken op kim.chatrou@eenbes.nl en
vera.vanderlinden@eenbes.nl

Fietsexamen groepen 8
Woensdag 18 mei hadden de leerlingen van de groepen 8 het fietsexamen. We fietsten met de hele
groep in de ochtend naar het startpunt. Daar kreeg
iedereen een hesje met een nummer. Om de minuut
mocht er een leerling starten aan de vooraf aangekondigde route. Na 1,5 uur was iedereen klaar. De
spanning was vooraf te voelen, maar het is ontzettend goed gegaan. We kunnen melden dat iedereen
vandaag geslaagd is! Van harte proficiat.

Donderdag 19 mei 2022

verkeer. Allemaal redenen waarom wij als verkeersouders een plan hebben bedacht: laten we proberen
op één dag in het schooljaar, op vrijdag 10 juni a.s.,
ALLE KINDEREN lopend of fietsend naar school te
brengen! Wij hopen dat iedereen die dag meedoet,
zowel aan de locatie Gildestraat als aan de locatie Papenvoort, zodat we die ochtend echt een autovrije
schoolomgeving hebben.
Nieuwe verkeersouders
We kunnen heel goed versterking gebruiken! Vind je
het leuk om mee te helpen en mee te denken over de
verkeersveiligheid rondom school? Samen met enthousiaste kinderen van de KinderVerkeersCommissie
leuke acties en activiteiten verzorgen? Heb je andere
goede ideeën? Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar verkeer-stjozef-geldrop@outlook.com. U kunt zich ook aanmelden bij
meester Maarten Meeuws (6A).
De verkeersouders,
Nanja Verbakel, Odette Verbeek, Liselotte Luijks.

Op voeten en fietsen
Van maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni doen de
groepen 4 en 5 mee aan het project ‘op voeten en
fietsen naar school’ van Veilig Verkeer Nederland.
Voor elke dag dat de kinderen lopend of fietsend
naar school komen, krijgen ze een sticker. Per klas
wordt de score bijgehouden. De klas met de meeste
stickers is de winnaar. Een ludieke actie, maar wel
met een serieuze ondertoon: lopend of fietsend naar
school komen is gezond, het vermindert de verkeersdrukte rondom school en kinderen raken gewend aan
de verkeersregels. We hopen dan ook dat er weer
veel (ouders en) kinderen meedoen.
Bent u toch genoodzaakt om ’s ochtends de auto te
pakken? Geen nood: parkeer wat verder weg van
school en loop samen met uw kind het laatste stuk.
Ook dat levert een sticker op.
Heel veel succes!
Vrijdag 10 juni is onze school autovrij!
Na het grote succes van vorig schooljaar houden we
ook dit jaar weer een autovrije dag. Er worden nog
steeds (te) veel kinderen met de auto naar school gebracht. Dit terwijl lopend of fietsend naar school gaan
gezonder is, de zelfstandigheid bevordert, het verkeersinzicht vergroot en bovendien de verkeerssituatie rondom school rustiger en veiliger maakt. Daar
komt bij dat het kind zo zelf ervaring opbouwt in het

Peuteropvang
Gaat uw peuter over 1 of 2 jaar naar basisschool Sint
Jozef? Wilt u dat uw kind goed voorbereid wordt op
school en samen met vriendjes en/of vriendinnetjes
een vertrouwde en soepele overstap naar de basisschool kan maken?
Meld uw kind dan aan bij de peuteropvang! Bij peuteropvang de Driewieler, in het gemeenschapshuis
tegenover de school, hebben wij nog plaatsen beschikbaar.
Op onze website http://www.peuteropvangdegrabbelton.nl/ kunt u meer lezen over onze peuteropvang, een afspraak maken om een kijkje te komen nemen of uw kind direct aanmelden.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
met Ilze van Thiel op i.v.thiel@degrabbelton.nl

Vragenlijst Koffie-uurtje
Vandaag hebben we via Parro een vragenlijst uitgezet

inzake het koffie-uurtje.
Het zou fijn zijn als u deze vragen zou kunnen beantwoorden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Meester/juffendag
Volgende week woensdag 25 mei staat de meester/juffendag gepland. Op deze dag vieren alle juffen
en meesters hun verjaardagen op school. We maken
er met zijn allen een gezellige dag van. Op deze dag
gelden de normale schooltijden.
Schoolfotograaf
Op donderdag 30 juni komt de schoolfotograaf.
Noteert u deze datum vast op uw kalender. Naar aanleiding van de poll die we een tijdje geleden hebben
uitgezet hebben we een keuze gemaakt voor een
andere fotograaf. U kunt vast een kijkje nemen op de
site: www.schoolfotoclub.nl
Er zullen zowel individuele als groepsfoto's gemaakt
worden.
Afwezigheid Kim en Vera
Volgende week ma 23 mei t/m wo 25 mei zijn Kim en
ik afwezig i.v.m. de studiereis vanuit onze opleiding.
Tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden

Jarigen
Tot 9 juni 2022
19 mei

Isis

4A

19 mei

Mees

8A

19 mei

Phae

5B

19 mei

Sebastiaan

0-1-2B

20 mei

Lenn

6B

21 mei

Stef

6B

22 mei

Caitlin

6B

22 mei

Noah

0-1-2A

24 mei

Dook

0-1-2B

25 mei

Floris

6B

26 mei

Lynn

0-1-2B

26 mei

Marieke

4A

29 mei

Hessel

5A

29 mei

Chris

5A

29 mei

Eira

4B

1 juni

Jasmijn

6A

1 juni

Maud

4B

1 juni

Thijmen

3B

2 juni

Rubyenne

6B

3 juni

Fleur

5B

3 juni

Robin

3B

4 juni

Jax

3C

4 juni

Akif

5B

4 juni

Emma

4B

5 juni

Albert

8B

5 juni

Tim

4A

6 juni

Esmee

5B

6 juni

Lucas

0-1-2C

6 juni

Lena

7B

6 juni

Luna

0-1-2D

6 juni

Maud

8B

6 juni

Zoë

0-1-2C

7 juni

Tycho

6A

7 juni

Pim

8B

8 juni

Daphne

6A

Van harte gefeliciteerd!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Wo. 25 mei:
Do. 26 mei:
Vr. 27 mei:
Zo. 5 juni:
Ma. 6 juni
Di. 7 juni:

Meester/Juffendag groep 1 t/m 8
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen zijn vrij
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
KMR-vergadering
Start Avond4daagse

