
	

  

 
 
 

Nieuwsbrief van 01-11-2019 
 
Lampionnen maken op vrijdag 8 november 

Traditiegetrouw gaan alle de kinderen van de school samen lampionnen maken. 

De oudere kinderen helpen de jongere kinderen daarbij. Kinderen van groep 1, 2, 3 

en 4: vergeet niet je lampionstokje (voorzien van naam) van thuis mee te nemen! 

Het oudere kind brengt het jongere kind om 12:30 uur naar het plein.  

Maandag 11 november zijn alle kinderen om 17:30 uur welkom in de o.l.v. 

Hemelvaartkerk voor een viering en aansluitend een route te lopen met je 

zelfgemaakte lampion. 

Schoolfruit 

In week 46 (12 t/m 16 november) starten de gratis fruit- en groenteleveringen! De 

vaste lever dag van de leverancier wordt deze periode de dinsdag. Dit betekent 

dat vanaf 12 november onze vaste fruit- en groentedagen WOENSDAG, 

DONDERDAG, VRIJDAG worden tot aan het einde van het schooljaar. De gratis 

levering van groente en fruit eindigt in week 16 (15 t/m 19 april). 

U kunt meer informatie over dit EU-programma teruglezen in het vorige 

Dammertje.  

Fietsenkeuring voor groep 5 t/m 8 

Op donderdag 7 november is er op school een fietsenkeuring. Net als voorgaande 

jaren worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gekeurd door 

veilig verkeer Nederland. Dit gebeurt onder schooltijd. Wilt u zorgen dat uw kind 

deze dag zijn fiets mee heeft naar school. Uw kind heeft een folder mee gekregen 

waarin precies staat uitgelegd waar VVN op let bij de fietsenkeuring. 

Versieravonden 

Met de feestdagen in het vooruitzicht gaan wij ook de school weer in 

feeststemming brengen. Voor deze versieravonden kunnen wij de hulp van ouders 

goed gebruiken.  

Op maandag 18 november wordt de school versierd voor het bezoek van de Sint.  

Op maandag 9 december wordt de school versierd voor kerst.  

Mocht u op een van deze avonden tijd en zin hebben om te komen helpen, graag! 

We starten op beide avonden rond 19 uur met versieren.  

 

 

 

 



	

Data voor in de agenda: 

6 november: Staking, alle kinderen zijn deze dag vrij 

7 november: Fietsenkeuring groep 5 t/m 8 

8 november: Lampionnen maken 

13 november: eerste dag schoolfruit 

16 november: Sinterklaas komt aan in Nederland 

18 november: Versieravond Sinterklaas vanaf 19 uur 

Week 47: Ouder-kind voortgangsgesprekken 

27 november: schoen zetten op school 

5 december: Sinterklaas 

6 december: Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij 

9 december: Versieravond voor Kerstmis 

11 december: 11-12 uur Kerstmarkt 

19 december: Kinderen zijn 12:30 uit en worden rond 16:30 uur weer verwacht 

20 december: 12:30 uur start Kerstvakantie 

 
 

Meer informatie op onze website www.jozefschoolndb.nl 
 
 
 


