Nieuwsbrief 1
Schooljaar ’16 – ‘17
6 sept 2016
Beste ouders, verzorgers,
Na een heerlijke vakantie zijn we gisteren weer van start gegaan. We hadden en hebben er zin in om er een
geweldig schooljaar van te gaan maken. Ook wel weer spannend wat er allemaal op ons pad gaat komen.
Het team is op diverse plekken vernieuwd. Juf Anke, als leerkracht van groep 7-8, juf Natasja die haar eerste
stappen als locatieleider zet en zelf heb ik er ook veel zin in om met het team naar grote hoogtes te vliegen.
Met nieuwe mensen komen er ook weer nieuwe ideeën naar boven. Ideeën die we samen bespreken en die
we, indien mogelijk, uit gaan voeren.
Zo gaan we dit jaar starten met startgesprekken. Startgesprekken vervangen de telefonische belronde welke
leerkrachten de afgelopen jaren hebben gehouden. Wat is een startgesprek? U kunt zich over enkele weken
inschrijven voor een tien minuten gesprek. Tijdens dit gesprek willen we graag de eerste ervaringen van uw
kind samen bespreken. Met welke opmerkingen komt uw kind thuis, waar raakt uw kind enthousiast van,
welke vriendjes worden genoemd, wat zijn de hobby’s van uw kind etc. Eigenlijk willen de leerkrachten
gewoon even met u kennismaken en de behoeftes van uw kind centraal stellen. Leervorderingen zijn nog
niet te bespreken; dat doen we tijdens andere gesprekken. Reserveert u vast 4 en/of 6 oktober in uw agenda
want dan worden deze gesprekken gehouden.
We hebben met het team ook afgesproken om ouders meer te gaan betrekken bij de Vreedzame School.
Het programma van de Vreedzame School staat centraal in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Op school krijgen de kinderen lessen en oefeningen aangeboden die dienen te leiden tot een fijne
en veilige cultuur op school. Om de thuissituatie hierbij te betrekken ontvangt u dit schooljaar aan het einde
van een blok een digitale kletskaart. Op deze kletskaart ziet u staan wat we de afgelopen periode hebben
gedaan en er staan suggesties op hoe u dit met uw kinderen kan bespreken. Zo willen we school en thuis
nog meer aan elkaar koppelen.
Ook de nieuwsbrief is onderhevig aan veranderingen. Voortaan ontvangt u de nieuwsbrief op de eerste
dinsdag van de maand. Niet meer tweewekelijks dus maar maandelijks.
Wat wel hetzelfde blijft is de presentatieochtend. Aanstaande donderdag 8 september nodigen we u graag
uit om snel en flitsend kennis te komen maken met de diverse groepen. Om 14.15 uur zal dit plaats vinden in
de centrale hal.
Tot slot wil ik graag een belofte nakomen. Tijdens de laatste informatieavond heb ik u beloofd u spoedig te
informeren over de toekomst van de school. Schriftelijk heeft u al het een en ander kunnen vernemen tijdens
de laatste weken van het afgelopen schooljaar. Ik wil u echter ook graag uitnodigen voor een centrale
informatieavond op donderdag 29 september. We starten om 19.30 uur met het centrale thema: Toekomst
en mogelijkheden van de RK Basisschool St. Jozef. Ik zal dan ook het krantenbericht van vandaag
ontzenuwen. Er zal, extreme situaties uitgezonderd, de komende drie jaar geen fusie plaats vinden met De
Ontdekking. We gaan op eigen kracht drie jaar lang heel hard werken om ons bestaansrecht te bewijzen.
Ik hoop u op de informatieavond te zien. Op naar een mooi en succesvol schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur

Schoollunch
Maandag 5 september zijn we geslaagd van start gegaan. We hebben met
z’n allen genoten van een heerlijke lunch. De broodjes gingen erin als koek.
Hartelijk dank aan de OV en de sponsoren die deze lunch mogelijk hebben
gemaakt: Tonnie Diesvelt www.zuivelhandeldiesvelt.nl, bakkerij Seegers
www.facebook.com/bakkerijseegers, Fred Schlief
www.facebook.com/fred.schlief
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Gymtijden
Op dinsdag zullen de gymlessen worden verzorgd door de combifunctionaris Sport van de Gemeente
Montferland. De gymlessen vinden plaats in sporthal de Zomp.

Dinsdag

vrijdag

11.15 – 12.00 u

Groep 3/4

08.45 – 09.30 u

Groep 5/6

13.00 – 13.45 u

Groep 7/8

09.30 – 10.15 u

Groep 1/2

13.45 – 14.30 u

Groep 5/6

11.00 – 11.45 u

Groep 7/8

Groep 3/4 heeft schoolzwemmen om de 14 dagen op een woensdag van 11.00 – 12.00 u
Luizencontrole
Na iedere schoolvakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. Woensdag 7 september zal de eerste
controle van dit schooljaar zijn. We hopen dat we net als voorgaande jaren een beroep mogen doen op
voldoende ouders die ons daarbij helpen. Mochten er neten of luizen bij uw kind worden ontdekt dan wordt u
hierover benaderd. We verwachten dat u de noodzakelijke acties uitvoert om uw kind weer luis/neetvrij te
krijgen. De andere ouders uit de betreffende klas worden ook geïnformeerd dat er luizen of neten in de klas
zijn ontdekt. Mocht u op dat moment worden gebeld, wilt u de haren van uw kind dan extra in de gaten
houden? Hiermee voorkomen we dat het probleem groter wordt.
GMR
RK Basisschool St. Jozef maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs de Liemers. Binnen deze stichting
zijn 15 scholen aan elkaar gekoppeld en worden er op hoofdterreinen afspraken gemaakt. Deze hoofdlijnen
van beleid worden besproken en gecontroleerd in en door de GMR. Te denken valt hierbij aan onderwerpen
als personeelsbeleid, huisvesting en financiën en bijvoorbeeld het hoofdterrein onderwijs. De GMR komt
gemiddeld 1x per maand bij elkaar. Iedere school zorgt voor een afgevaardigde die meedenkt, praat en
besluiten neemt. Onze school dient een ouder af te vaardigen. We zijn dus op zoek naar een ouder die dit
graag zou willen doen. Dus bent u een positief persoon en wenst u mee te denken op hoofdlijnen op
stichtingsniveau meldt u zich dan bij meester Bart of per mail. Hij kan u verdere informatie geven. Deze
ouder hoeft overigens geen deel uit te maken van de Medezeggenschapsraad.
Informatieavond in de groepen
Dinsdag 20 september a.s. is de traditionele informatieavond in de groepen. Vanaf 19.30 uur staat er een
kop koffie of thee voor u klaar. De MR en de OV zullen dan enige informatie met u delen en ook juf Anke, juf
Natasja en meester Bart zullen zichzelf kort voorstellen. Vervolgens mag u kiezen van welke groep u
informatie wenst te ontvangen en naar die klas toe gaan. Daar nemen de leerkrachten u mee in het aanbod
van de groep. We verwachten dat het programma om ongeveer 21.00 uur afgelopen is.
Allergieën
Het is handig wanneer een leerkracht op de hoogte is van bepaalde allergieën van uw zoon of dochter. Wilt
u dit tijdig aangeven bij de leerkracht wanneer dit het geval is. Ook tijdens verjaardagen kan er dan rekening
worden gehouden met de traktaties.
Schoolfotograaf
Op woensdag 21 september is de schoolfotograaf op school aanwezig voor de jaarlijkse schoolfoto’s. Zorg
ervoor dat uw kind kleurrijke kleding aan heeft. Dit zorgt voor een mooier resultaat. De oudervereniging staat
ook dit jaar weer klaar om de fotograaf te helpen. Nadere informatie volgt hierover nog.
Kinderboekenweek
De komende weken gaan we aan de slag om de Kinderboekenweek vorm te geven. Dit jaar is het thema van
de Kinderboekenweek: Voor altijd jong! U krijgt hier te zijner tijd meer informatie over.
Schoolfruit
Onze school heeft zich net als voorgaande jaren ingeschreven voor gratis EU-schoolfruit. Vanwege grote
deelname zal er een loting plaatsvinden. Mochten we ingeloot worden zal de fruit- en groenteleveringen
starten in de week van 7 november en lopen t/m 14 april. U wordt op de hoogte gehouden.
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Agenda

MAANDAG
05-09-2016

DINSDAG
06-09-2016

WOENSDAG
07-09-2016

DONDERDAG
08-09-2016

Start schooljaar
met schoollunch

Nieuwsbrief 1 uit

Luizencontrole.
Geen gel of
staartjes!

14.15 uur
groepenpresentatie
in de hal

MAANDAG
12-09-2016

DINSDAG
13-09-2016

WOENSDAG
14-09-2016

DONDERDAG
15-09-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 1

Meester Bart
afwezig

VRIJDAG
09-09-2016

VRIJDAG
16-09-2016
Meester Bart jarig
Zaterdag 17-092016:
kledinginzameling

MAANDAG
19-09-2016

DINSDAG
20-09-2016

WOENSDAG
21-09-2016

DONDERDAG
22-09-2016

VRIJDAG
23-09-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 2

19.30 uur
Informatieavond
in de groepen

Schoolfotograaf

MAANDAG
26-09-2016

DINSDAG
27-09-2016

WOENSDAG
28-09-2016

DONDERDAG
29-09-2016

VRIJDAG
30-09-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 3

Spelletjesmiddag
gr 1-2 13.5014.30u

12.00 uur: Start
kinderpostzegelactie

Juf Jolanda jarig

Nieuwsbrief
Vreedzame
School uit

DINSDAG
04-10-2016

WOENSDAG
05-10-2016

20.00 uur GMR

19.30 uur
Informatieavond
Toekomst en
mogelijkheden RK
Basisschool St.
Jozef

Groepsbezoek
Bibliotheek gr 3

MAANDAG
03-10-2016
Juf Elviera jarig
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14.45-15.45 uur:
Typles 4

Startgesprekken
Dierendag

Dag van de
leerkracht

DONDERDAG
06-10-2016
Startgesprekken

Start
Kinderboekenweek

Om alvast in uw agenda te noteren: studiedag 23 november 2016

De jarigen in de maand september zijn:
03-09 Julia Oldenkamp
06-09 Fay Schepers
22-09
14-09 Mick Heusingveld
27-09
Luuk Vonk
16-09 Ties van Dulmen
28-09
Meester Bart
29-09
17-09 Aukje Verbeek
18-09 Mathieu Gepkens

Tess Krechting
Toon Eysink
Cato Wenting
Maud Hetterscheid
juf Jolanda

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn gestart:
In groep 1-> Leon Goossen, Vera Wildenbeest en Lola Berendsen.
In groep 5-> Yurrian Oldenkamp
In groep 7-> Julia Oldenkamp
We hopen dat jullie je snel thuis voelen op onze school!
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VRIJDAG
07-10-2016
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