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NIEUWSFLITS nr . 8

Nieuws van de directie

Donderdag 13 december 2018

Bernie Kooistra RDO

Beste ouders/verzorgers,
De laatste Nieuwsflits van 2018… alweer een jaar
voorbij. Een jaar waarop we als team met plezier
terugkijken. In januari ontvingen we het predikaat
Excellente school op het onderdeel teamontwikkeling. Een mooie erkenning voor de enorme inzet van
het leerkrachtenteam van de St. Jozef. Maar met
name ook de medewerkers buiten de klassen, leveren elke dag het beste van hun kunnen; onze concierge Cor bijvoorbeeld; altijd rustig en behulpzaam
voor kind en volwassene. Onze administratief medewerkster en sinds dit schooljaar ook onze eventmanager Antonet. Een hele nieuwe taak in het onderwijs. Superspannend, maar ook zo uitdagend en inspirerend. Aan de Gildestraat is assistent-conciërge
Ray behoorlijk onmisbaar geworden, door allerlei
klusjes te doen, de omgeving netjes te houden enz.
enz.
In deze laatste nieuwsflits van het jaar een dikke
pluim voor deze onmisbare mensen; dank je wel!
We namen in 2018 afscheid van schoolverlaters, hun
ouders, maar ook van collega’s. Om vervolgens weer
plaats te maken voor nieuwe leerlingen, hun ouders
en nieuwe collega’s. En altijd lukt het om weer een
nieuw evenwicht te vinden. Soms zijn we even uit het
veld geslagen. Bijvoorbeeld wanneer het moeilijk is
om de goede insteek te vinden bij een ondersteuningsvraag van een kind; de onmacht is dan groot.
Of wanneer onze leerlingen, hun ouders of onze collega’s geconfronteerd worden met ziekte of tegenslag. Soms zonder perspectief en dan is dat extra
zwaar. We leven met iedereen mee en proberen met
alles wat we doen de ander sterker te maken, zodat
deze zich gesteund voelt en weer verder kan.
Want er is elke dag weer hoop op een nieuw begin!
Namens alle teamleden wens ik jullie mooie perspectieven voor een gezond en gelukkig 2019!
Geniet met uw dierbaren van de kerstvakantie.
Graag tot ziens op maandag 7 januari 2019.
Met vriendelijke groeten,

In deze Nieuwsflits uw extra aandacht voor het
volgende;
*In deze donkere dagen voor kerst is zichtbaarheid in
het verkeer een belangrijk aspect. Een veilige schoolthuis route voor alle kinderen. Soms gaat het maar
nèt goed … en houden we ons hart vast.
U leest verder in deze Nieuwsflits een bericht van
onze verkeerswerkgroep. Binnenkort kunt u wat
meer actie van de werkgroep verwachten. Ondertussen vragen we u extra goed op te letten, en….
Parkeer altijd op een parkeerplaats. Desnoods iets
verder van de school vandaan. En woont u niet te ver
weg, breng uw kind dan liever lopend of op de fiets.
U leest verder in deze Nieuwsflits informatie over de
kerstactiviteiten van aankomende week. Fijn, dat zo
veel ouders hun hulp bieden om deze activiteiten tot
een succes te maken; dank u wel!

Gezocht: Leden oudervereniging
De oudervereniging zoekt versterking! De OV organiseert of helpt bij diverse activiteiten, zoals Pasen,
carnaval, avondvierdaagse en Sinterklaas. Om zo
samen een steentje bij te dragen aan een onvergetelijke schooltijd voor alle kinderen. Er wordt zes keer
per jaar gezamenlijk vergaderd en ieder lid neemt
deel aan een aantal commissies. Meer informatie is
te vinden via de app of de site van de school. Maar je
kan natuurlijk ook altijd iemand van de OV aanspreken (zie de site voor foto en namen). Interesse? Laat
iets weten via ov.stjozef@eenbes.nl

Kerstmis op school
Ook dit jaar vieren we op school kerst op 2 dagen.
Het thema hierbij is ‘SAMEN'.
Op donderdag 20 december zijn de kinderen vrij tussen 13.00-18.00 uur. Alle kinderen lunchen op school
voor die tijd, dus gewoon lekker een lunchpakketje
meebrengen a.u.b.
Al vanaf 17.45 uur gaat de schooldeur open, zodat de
kinderen hun gerecht alvast binnen kunnen brengen
en in hun lokaal kunnen wachten tot de klas compleet is. De kinderen gaan namelijk vanuit de klas om
18.00 uur SAMEN naar de kerk waar een kersttoneelspel wordt voorgedragen door groep 5. Dit toneelspel
is alleen te zien voor de leerlingen; het is NIET de
bedoeling dat ouders komen kijken i.v.m. de ruimte
in de kerk. Er wordt gefilmd zodat de kinderen uit
groep 5 zichzelf terug kunnen zien.
Na het kerstspel gaat een ieder terug naar de eigen
klas om daar SAMEN te gaan eten.
Op maandag 17 december hangt er in de klassen een
overzicht met daarop de wensen van de groep voor
het kerstdiner. We nodigen ouders uit om (samen
met hun kind) voor hapjes/eten te zorgen. Dit kan
worden aangetekend op de lijst.
Om 19.30 uur kunt u uw kind(eren) weer in de klas
ophalen.

Kerstborrel voor ouders
Tussen 17.45 - 19.30 uur vindt er in de aula aan de
Papenvoort een kerstborrel plaats. Deze wordt al
jaren georganiseerd door de Oudervereniging om de
ouders te bedanken die SAMEN met school ervoor
zorgen dat alle activiteiten uitgevoerd kunnen wor-

den. Maar ook omdat het gewoon gezellig is om SAMEN informeel bij elkaar te zijn.
U bent allemaal van harte welkom, aanmelden is niet
nodig!
Programma vrijdag 21 december
Op vrijdag 21 december gaan we als school SAMEN
verder met het kerstfeest. In de aula en in de klassen
worden verschillende kerstactiviteiten georganiseerd
waar alle kinderen aan kunnen deelnemen.
Om 12.15 uur is er een presentatie/afsluiting die we
SAMEN aan jullie willen laten zien, aan de Papenvoort kant (dus de leerlingen van de groepen 0-1-2-3
kunnen worden opgehaald op het schoolplein aan de
locatie Papenvoort).
In verband met het overzicht graag opstellen om
12.15 uur buiten de hekken!

Vanuit de verkeerscommissie
Samen met een aantal kinderen uit de kinderverkeerscommissie hebben we in de week van 19 t/m 23
november weer de fietslampen gecontroleerd. We
hebben veel presentjes uit kunnen delen want de
fietslampen werkten bij de overgrote meerderheid
uitstekend. Fijn, dat geeft wel zo’n veilig gevoel!

Weet u trouwens wie er in de kinderverkeerscommissie zitten? We stellen ze graag even aan u voor. Op
de onderstaande foto van links naar rechts: Luuk
(6B), Albert (5B), Jasper (5B), Hidde (8A), Nienke (7B),
Sophie (7A), Femke Koppelmans (8A) (op de foto
verving zij eenmalig Femke van den Brom (8B)), Janneke (6B), Dim (6A), Diede (6A), Yaan (5A) en Alexander (5A). Op de foto ontbreken Sten (7A) en Damian
(7B).

dit nog niet hebben gedaan, willen we wijzen op de
mogelijkheid om foto’s van hun kind te bestellen.
De foto’s die vorig schooljaar gemaakt zijn kunnen
dus nog tot en met 31 december 2018 besteld worden. Daarna zijn bestellingen niet meer mogelijk.
Bestellen kan via www.hippeschoolfoto.nl.
Mocht u het wachtwoord niet meer paraat hebben,
kunt u deze opvragen bij a.burgers@eenbes.nl.

Uitnodiging Driekoningen zingen
Wie zingt er mee in Zesgehuchten,
voor het ontwikkelingswerk van
pater Willem Kerkhof in Malawi
Afrika?
Op dinsdag 8 januari is het weer
Driekoningen zingen.

En nu we toch bezig zijn: er zijn ook twee leerkrachten die in de verkeerscommissie zitten, namelijk juf
Vera van der Linden (5A) en meester Maarten
Meeuws (8A). Mocht u verkeersgerelateerde zaken
rondom school onder de aandacht willen brengen,
dan kunt u ook altijd bij hen terecht.
Wij zijn tenslotte nog op zoek naar een extra verkeersouder, liefst een ouder van de locatie Gildestraat. Lijkt het u leuk om met onze projecten mee te
draaien en zo te zorgen voor een veiligere schoolomgeving? Of wilt u eerst meer informatie? Spreek ons
dan aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar:
Verkeer-StJozef-Geldrop@outlook.com.
U bent van harte welkom!
Tot de volgende keer en fijne feestdagen,
Corinne Out, Nanja Verbakel en Susanne SpaanRubingh (verkeersouders)
Hippeschoolfoto
Per 1 juli 2018 is Hippeschoolfoto overgenomen door
Anette van de Goor.
Om administratieve redenen (waaronder afspraken
als gevolg van de privacywet) zijn de foto’s die vóór 1
juli 2018 gemaakt zijn, vanaf 1 januari 2019 niet meer
beschikbaar zijn om na te bestellen. Voor ouders die

We verzamelen om ca. 16.00 uur om aan te kleden
op BS St Jozef Gildestraat 1 te Geldrop. Daarna gaan
we in groepjes de wijk in om het Driekoningen lied te
zingen. Vertel het vast aan vriendjes en vriendinnetjes en vraag je ouders of een andere volwassene of
ze jullie willen begeleiden.
Pater Kerkhof vindt het elk jaar geweldig als jullie
mee willen doen. Door de opbrengst kunnen we zorgen dat de kinderen in Malawi een beter leven krijgen. Dat ze bijvoorbeeld naar school kunnen en dat
er voor hen gezorgd kan worden als ze ziek zijn.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop krijg je een
frietje met een snack en limonade aangeboden als
dank voor jullie moeite. Als je wilt word je ook thuis
gebracht.
Mogen we als missiegroep op jullie rekenen? Alvast
hartelijk bedankt!
Als je nog vragen hebt kun je terecht bij mevr. P.
Brouwers tel. 040-2862020 of Wim de Gier tel. 0402851789 e-mail wadegier@onsbrabantnet.nl
Tot dinsdag 8 januari, Missiegroep Zesgehuchten.

Jarigen

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:

Tot 10 januari 2019
13 dec

Stijn

0-1-2A

14 dec

Yaan

5A

14 dec

Meike

7B

15 dec

Ona

5A

15 dec

Bareld

0-1-2B

15 dec

Simon

7A

17 dec

Julian

0-1-2D

18 dec

Olav

4A

18 dec

Vikki

6B

19 dec

Jacy

8B

20 dec

Ramon

0-1-2A

21 dec

Aimée

4B

22 dec

Lucas

4B

23 dec

Ties

3B

23 dec

Lucas

0-1-2B

24 dec

Daniel

3B

24 dec

Hannah

4A

24 dec

Bas

6A

25 dec

Daan

8A

26 dec

Xavi

5A

28 dec

Fay

4A

28 dec

Marit

5A

31 dec

Bodhi

6A

31 dec

Femke

7B

31 dec

Sten

7A

1 jan

Jorita

8A

2 jan

Juf Lieneke

4A

4 jan

Puck

6B

Van harte gefeliciteerd!!!

Vr. 14 dec:
Ma. 17 dec:

Koffie-uurtje groep 7B
Ouderavond nieuwe kleuters
19.30-20.30 uur
Wo. 19 dec:
Koffie-uurtje groepen 8
Do. 20 dec:
Kinderen vrij tussen 13.00-18.00 uur
Kerstfeest kinderen 18.00-19.30 uur
Kerstborrel ouders 18.00-19.30 uur
Vr. 21 dec:
Kerstactiviteiten
Maandag 24 dec. t/m vrijdag 4 jan.: Kerstvakantie
Di. 25 dec:
1e Kerstdag
Wo. 26 dec:
2e Kerstdag
Ma. 31 dec:
Oudjaarsavond
Di. 1 jan:
Nieuwjaarsdag
Zo. 6 jan:
Drie Koningen
Ma. 7 jan:
Nieuwjaarsinloop 8.30-8.45 uur
Ma. 7 jan:
Deze week hoofluiscontrole
Di 8 jan:
Drie Koningen zingen
Op 9 en 10 jan: VO markt Groepen 7 en 8 in Hofdael

Kinder-Atelier Riel in Geldrop
Ben je 7 t/m 13 jaar? Zit je boordevol goede ideeën
en werk je graag met allerlei materialen? Dan is Kinder-atelier Riel een leuke uitdaging voor jou!!
Kinder-atelier Riel biedt een creatieve kindercursus.
Een cursus duurt 10 weken. We werken aan korte of
langere projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het plezier hebben, om iets
moois te maken staat voorop!
Aanmelden kan doorlopend!!
Tijden:
Dinsdagmiddag 15.15-16.45 uur óf
Donderdagmiddag 15.15 – 16.45 uur
(Aanvang eerstvolgende cursus start resp. op
8 en 10 januari 2019 )
Voor aanmelding en meer informatie:
Atelier Riel, Rielsedijk 11, 5663 PJ Geldrop
E: rielatelier@gmail.com
www.atelier-riel.nl

