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NIEUWSFLITS nr . 19

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar zijn inmiddels
aangebroken en het afronden van het schooljaar is
begonnen! De rapportgesprekken vinden deze en volgende week nog plaats. In de laatste week staat op
dinsdagmiddag de doorschuifmiddag gepland waarop
de leerlingen kennis zullen maken met hun nieuwe
leerkracht(en) en op woensdag vieren we met de
hele school het afscheid van juf Maria, juf Mirjam en
juf Wilma. Zij gaan hierna heerlijk genieten van hun
welverdiende pensioen. Ook zal er flink opgeruimd
gaan worden, een nieuw klaslokaal namelijk groep 5A
ingericht gaan worden en nemen kinderen hun werkjes mee naar huis.
Plaatsing Unit
Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover. De
Unit van de Grabbelton werd op de binnenplaats achter de school geplaatst. Hier zal een BSO groep van
de Grabbelton hun intrek nemen. De Grabbelton zal
ook nog steeds gebruik blijven maken van het schoolgebouw voor de naschoolse opvang.

Donderdag 7 juli 2022

Musical groepen 8
Komende week zullen de groepen 8 hun musical ‘Het
laatste level’ opvoeren in Hofdael voor genodigden.
We wensen hen heel veel plezier en succes toe!
Meedraaimiddag dinsdag 19 juli a.s.
Op deze dinsdagmiddag mogen alle leerlingen kennis
maken met hun nieuwe meester(s)/juf(fen) en hun
nieuwe lokaal. De leerlingen van de Gildestraat die
overvliegen naar de Papenvoort worden door onze
medewerkers naar hun nieuwe klas begeleid. Het
meedraaien begint om 13.00 uur. Om 14.30 uur kunt
u uw kind ophalen bij de nieuwe klas; graag buiten
het schoolplein wachten.
De leerlingen van de groepen 8 zijn op deze middag
om 12.30 uur uit.
Afscheid groepen 8
We nemen op donderdag 21 juli afscheid van onze
8ste groepers tijdens de afscheidsavond die speciaal
voor hen en hun ouders georganiseerd wordt. Het
team van de St. Jozefschool zal hier ook bij aanwezig
zijn.
We wensen alle leerlingen alvast veel succes op de
middelbare school!
Tot de volgende en laatste Nieuwsflits van dit
schooljaar
Kim Chatrou & Vera van der Linden
Jarigen
Tot 21 juli 2022
8 juli

Levi

0-1-2A

9 juli

Lotte

8A

9 juli

Yvah

0-1-2C

10 juli

Lara

3B

11 juli

Luuk

7A

11 juli

Benthe Bloem 4A

13 juli

Jay-Lano

3C

14 juli

Mats

6A

15 juli

Luna

4A

15 juli

Fay

3A

16 juli

Tijmen

5A

16 juli

Esther

4A

16 juli

Sef

8A

17 juli

Jasmin

4A

17 juli

Anne

7A

17 juli

Emma

7A

17 juli

Lucas

4A

17 juli

Juf Christel

Concierge

17 juli

Juf Sandra

Vervanging

18 juli

Cas

3B

18 juli

Fu Cheng

4B

Van harte gefeliciteerd!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 11 juli:
Di. 12 juli:
Wo. 13 juli:
Di. 19 juli:
Wo. 20 juli:
Do. 21 juli:
Vr. 22 juli:

Deze week rapportgesprekken
groepen 1 t/m 7. Groep 8 facultatief.
Musical groepen 8
Musical groepen 8
Meedraaimiddag 13.00-14.30 uur
Laatste KMR-vergadering
Afscheid juf Maria, juf Mirjam en
juf Wilma
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag

Kindervakantiefeest Geldrop
Het kindervakantiefeest is nieuw! Dit is vergelijkbaar
met de jeugdvakantieweek in Mierlo, maar dan speciaal in Geldrop georganiseerd. Verschillende scoutinggroepen hebben de handen in een geslagen en bieden een tof 3-daags (sportief) programma aan. Meer
informatie: www.leefgeldrop-mierlo.nl/kindervakantiefeest-geldrop.

