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ALGEMENE MEDEDELINGEN!
Tijdens de MR vergadering van 06-09-2017 is instemming verleend met de volgende wijziging in de
schoolkalender: De studiedag, welke stond gepland voor maandag 12 maart, wordt verschoven naar
maandag 19 februari 2018.
De kalender voor dit schooljaar is bijgevoegd. De kalender staat ook op de website
www.jacintaschool.nl. Evt. wijzigingen zullen via het Weekjournaal en de app worden doorgegeven.
De Onderwijsvakbonden hebben aangekondigd om op 5 oktober weer een landelijke stakingsdag te
organiseren. Momentaal zijn wij bezig met een formele inventarisatie van de stakingsbereidheid. INOS
beslist op basis van deze informatie of de school gesloten wordt op 5 oktober. U kunt er nu al over
nadenken hoe u de opvang van uw kind(eren) gaat regelen als de stakingsdag doorgaat.
Zodra het besluit van INOS is genomen zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Afgelopen week hebben heeft u het informatieboekje van uw zoon/dochter via de mail ontvangen.
Deze informatieboekjes staan ook op de website. www.jacintaschool.nl/ouders/informatieboekjes.

SINGELLOOP
Zondag 1 okotber is er weer de singelloop. Bij gaand treft u nogmaals de brief met alle informatie over
het inschrijven.
Inschrijven kan nog tot woensdag 20 september! Via https://goo.gl/forms/jahZYQwbIjbDTtKU2

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema ‘Griezelen. Gruwelijk eng.’
We willen de Kinderboekenweek op onze school openen op dinsdag 3 oktober met een verklede
boekenmarkt. Wij hopen dat alle kinderen griezelig verkleed naar de opening op school komen!
De kinderen mogen dinsdagochtend een kleedje meebrengen waarop ze hun boeken kunnen verkopen.
Bij slecht weer houden we de boekenmarkt binnen.

VORMSEL
Op maandagavond 4 september is er een informatieavond geweest voor gezinnen die mogelijk een
vormeling hebben.
De eerste bijeenkomst van de vormsel-voorbereiding is op woensdag 27 september om 19.00 uur in de
Mariakerk.
Voor wie hierover meer informatie wenst, kan zich wenden tot pastor Peter Derks
p.derks@parochieheiligefamilie.nl

KNUTSELEN RONDOM VREDE
In de Vredesweek (dit jaar van 16 tot en met 24 september) staan grote en kleine mensen apart stil bij
de opdracht die wij hebben om vredelievend met elkaar om te gaan.
Wij nodigen kinderen uit om op woensdag 13 september naar de kerk te komen, om samen te
knutselen rondom de vrede.
Het werkstuk dat je gaat maken, krijgt een plaats in de startviering van de vredesweek op
zaterdagavond 16 september, 19.00 uur Laurentiuskerk Ginneken. (Dat is een viering samen met
protestantse kerk.)
Wij zorgen voor knutselmaterialen en voor iets lekkers.
Je bent welkom –samen met je broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes- op woensdagmiddag 20
september van twee tot ongeveer kwart over drie: Ginnekenweg 335, ingang kerkplein.
Als één van je ouders graag mee komt helpen: ook welkom!
Als je tijd hebt –en je weet met hoeveel personen je komt-, laat je ons dat dan even weten met een
mailtje uiterlijk zondag 10 september?
Graag tot binnenkort! Groeten,
Pastor Peter Derks
p.derks@parochieheiligefamilie.nl

OUDERRAAD
In een bijlage bij dit weekjournaal, en op de app staat de huidige samenstelling van de ouderraad en
de laatste notulen.

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 28 september a.s.

