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Onderzoek oud-studenten
Berne Ooms, Stijn Heineman en Pieter Pattyn zijn 3 oud-studenten van het Sint-Jozefcollege. Berne
studeerde af in Latijn-wiskunde, Stijn in wetenschappen-wiskunde en Pieter in Grieks-wiskunde. Na het
college trokken ze gezamenlijk richting Leuven, waar Berne en Stijn de studie bio-ingenieur begonnen,
terwijl Pieter voor TEW koos. 4 jaar later hebben ze nu samen het vak ondernemerschap, waarvoor ze
uw hulp kunnen gebruiken. Ze voeren een enquête naar de mening omtrent hun product, een fietshelm
voor kinderen met ingebouwde noodsensor en airbag. U zou hen enorm kunnen helpen door deze
korte enquête van slechts 5 vragen in te vullen. Alvast bedankt.
Hierbij de link naar de enquête: https://bit.ly/38fcNWr .

Kleuterschool
* ALGEMEEN: We zijn nog op zoek naar reservekledij voor onze kleuters. Heb je thuis broeken,
onderbroeken of sokjes (voor kinderen vanaf 2,5 tot 6 jaar) die te klein zijn of niet meer worden
gebruikt? Dan kan je deze bezorgen aan de klasjuf. Bedankt!
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Volgende week beginnen we te knutselen aan ons Vaderdagcadeau. Maar dit is allemaal nog een groot geheim…
* Muizen- & Berenklas: We hebben een echt ziekenhuis en een apotheker in onze klas. Wat is dat leuk!
We spelen en experimenteren hiermee nog eventjes verder. Ook denken we al een weekje verder. Dan
vieren we onze papa’s en maken we natuurlijk een mooi geschenkje. Mogen we vragen of elke kleuter
hiervoor een doos papieren zakdoekjes kan meebrengen? Liefst een rechthoekige doos. Schrijf je naam
er zeker op. Bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: In de tweede week van maart gaan we nog een weekje door met het thema
“Tanden”.
De oudercontacten van donderdag zijn al achter de rug. Voor de oudercontacten van dinsdag kan nog
ingetekend worden, mocht je dit vergeten zijn...

Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag 16 maart doen we mee aan 'meester op de fiets'. We zullen een uurtje onze
fietsvaardigheden trainen. We hebben die dag dus een fiets en fietshelm nodig. We kondigen dit nu al
aan, zodat de fiets tijdig 'fietsklaar' kan gemaakt worden. Volgende week meer info in de nieuwsbrief...
Tijdens de weroles leren we over melkproducten. We gaan dan ook kokkerellen met melk in de klas.
Daarvoor mogen de kinderen op donderdag 12 maart een beker meebrengen in een plastieken zakje.
* 2de leerjaar: Maandag 9 maart gaat het project "Meester op de fiets" door op onze school. Dit is een
sport- en bewegingsactiviteit op de fiets. Daarvoor brengen de leerlingen hun fiets en fietshelm (indien
zij er één hebben) mee. Misschien is het ook aan te raden om gepaste kledij en handschoenen te
voorzien.

Agenda
* 10 maart 2020: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. + 3de KS // Zwemmen 2de lj.
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* 17 maart 2020: Zwemmen 2de lj.
* 18 maart 2020: Vrije dag voor de leerlingen – ped. studiedag
* 19 maart 2020: Kangoeroewedstrijd
* 23 maart 2020: Geen avondstudie – PV
* 24 maart 2020: Zwemmen 2de lj.
* 25 maart 2020: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 26 maart 2020: Sint-Jozeffeest
* 31 maart 2020: Zwemmen 2de lj.

