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Beste ouders/verzorgers, 

Wat is het leuk om te zien dat onze leerlingen weer naar

de schooldeur of naar de klas gebracht worden door

ouders of verzorgers. En natuurlijk niet vergeten te

zwaaien bij het raam van groep 1/2... Sinds twee weken

bent u van harte welkom om uw kind van groep 1 t/m 6

twee keer per week naar de klas te brengen. 
Informatieavond 

Wij nodigen u uit op dinsdag 21 juni 18.30 uur voor deze informatieavond.

Wij delen op de informatieavond graag met u hoe de groepsindeling en de

formatie er komend schooljaar uit gaan zien. Ook de MR en OR is

aanwezig voor het geven van informatie. 

Juf Evelien

Juf Evelien Klaver is dinsdag 24 mei

voor het laatst bij ons op school. Zij

heeft tijdens het

zwangerschapsverlof van juf Nicole

gezorgd voor een fijne tijd in groep

6B. Juf Nicole heeft weer zin om voor

de klas te staan en zal op maandag en

dinsdag voor groep 6B staan samen

met meester Jesse (woe, do, vrij). We

bedanken Evelien voor de fijne tijd in

de groep én in het team en wensen

haar nog veel werkplezier!

Juf Manon

Juf Marlies werkt sinds de meivakantie niet meer op de Jozefschool en dit

betekent voor groep 7B een nieuw gezicht voor de klas. Gelukkig hebben

wij een juf kunnen vinden! Juf Manon Koomen werkt op de woensdag op

de Jozefschool tot de zomervakantie. 

26 mei; vrij (Hemelvaartsdag)

27 mei; vrij

1 juni; schoolvoetbaltoernooi groep 7/8

Agenda

Medemblik Got Talent

Wij horen geregeld iemand zingen en de dansmoves zitten er bij velen ook

goed in. Hoe gaaf is het als er leerlingen van de Jozefschool mee kunnen

doen aan deze talentenjacht. De voorronde voor Medemblik Got Talent

vindt woensdag 8 juni om 14.00 uur plaats in het Sint Pieter, aan

Ridderstraat 9 in Medemblik.  Dit is speciaal voor de kinderen van de

basisscholen in Medemblik. Kinderen maken kans om zaterdag 17

september op het podium te staan in de muziektent. Alleen of in een

groepje, alles is mogelijk. Opgeven kan tot 31 mei via

www.rondommedemblik.nl of  per e-mail naar

jeugd@rondommedemblik.nl.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de

nieuwsbrief nog vragen? U kunt altijd

bellen of mailen. 

Marleen van der Helm                                                                                 directie.jozefmedemblik@skowf.nl 
Marloes Abelen                                                                                             0227-542146

Van bowlen tot boksen en van skeeleren tot zwemmen...

Afgelopen dinsdag was de sportdag voor groep 5 t/m 8.

Dankzij de sportcommissie van de vier deelnemende

scholen was het een geslaagde en vooral sportieve dag!

"Bij skeeleren mocht je ook gewoon even lekker racen en

bij de voetbal gingen we partijtjes spelen!" leerling B. van

de Jozefschool

https://www.rondommedemblik.nl/inschrijfformulier-medemblik-got-talent/

