Nieuwsbrief 3
Schooljaar ’16 – ‘17
1 nov 2016
Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste schoolperiode ligt inmiddels achter ons; een
periode waarin belangrijke besluiten zijn genomen.
Het meest in het oog springende besluit is dan ook dat onze school de komende drie jaar niet zal fuseren
dan wel sluiten en dat we van het bestuur van SPO de Liemers de kans krijgen om onze levensvatbaarheid
te bewijzen. Aan dit besluit zitten een aantal voorwaarden gekoppeld zoals ik u tijdens de informatieavond
heb laten zien. De twee belangrijkste voorwaarden zijn een onderwijskundige koppeling met BS De
Ontdekking te Didam en het invoeren van het daltononderwijs.
Van de koppeling met BS de Ontdekking profiteren leerkrachten en kinderen. De leerkrachten nemen deel
aan parallel overleggen van beide scholen en zijn inmiddels ook allemaal lid geworden van een
onderwijskundige werkgroep. Deze werkgroep specialiseert zich op bepaalde deelgebieden zoals
hoogbegaafdheid, kleuters en handelingsgericht werken, sociaal-emotionele ontwikkeling, lezen en taal en
daltononderwijs. Door meer leerkrachten aan elkaar te koppelen binnen zo’n werkgroep ontstaat er meer
kracht en kennis. Deze zijn nodig om van onderaf te bouwen aan een goed beleid.
Ook kinderen kunnen profiteren. Zo kunnen kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel deelnemen aan de
plusklas op De Ontdekking of kunnen kinderen van 3 tot 4 jaar deelnemen aan de voorschool.
Door deze verbinding ontstaan voor onze school mooie voordelen.
Ook is er gekozen voor daltononderwijs; een vernieuwende onderwijsvorm die past bij onze school.
Kernwaarden als samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en reflectie worden de komende
schooljaren concreet ingevoerd in onze school waardoor er doorgaande leerlijnen staan en we kennis en
vaardigheden aan elkaar verbinden. Ook dit heb ik u op de informatieavond gepresenteerd. Uw
enthousiasme heeft er mede voor gezorgd dat de MR unaniem heeft ingestemd met ons voornemen om een
daltonschool te worden. Op korte termijn zullen we het woord dalton ook in onze naamvoering gaan
opnemen. Eenieder is van mening dat dit PR matig een goede zaak is; we gaan ons onderscheiden. RK
daltonbasisschool St. Jozef: dat klinkt toch fraai! In het begin moeten we hier nog klein i.o. (in ontwikkeling)
bij zetten. Pas na een positieve visitatie over 3/4 jaar door de Nederlandse Dalton vereniging mogen we dit
weglaten.
Dan terug naar de dagelijkse praktijk. Het gaat lekker op school. Anke en Natasja, onze nieuwe collega’s,
zijn inmiddels goed ingeburgerd en de sfeer binnen het team, maar ook op de gehele school, is goed. De
boombank op het plein is geschuurd en gebeitst (met dank aan Bas Heuberger) en het bord in de gang bij
groep 5-6 heeft een nieuwe look gekregen (met dank aan Sjonnie Duis). We zijn lekker en fris van start
gegaan. Binnenkort zullen we ook deel gaan nemen aan het schoolfruit EU programma. Verderop in de
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Op naar de Kerst. We hebben er zin in, bruisen van energie en gaan er samen weer een mooie periode van
maken. Mocht u over bovenstaande vragen hebben dan bent u altijd van harte welkom om eens binnen te
komen lopen.
Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent, directeur
Nieuws van de medezeggenschapsraad
Donderdag 29 september jl. heeft Bart van der Ent een presentatie gehouden over de toekomst van onze
school. Daar heeft hij ook de visie op Daltononderwijs aan ons uitgelegd. Na de presentatie hebben ouders
en de leerkrachten de gelegenheid gehad om hun gedachten met de medezeggenschapsraad te delen. En
dat is gebeurd! We hebben alleen maar positieve reacties mogen ontvangen en de leerkrachten zijn laaiend
enthousiast!! Dinsdag 11 oktober hebben we dan ook unaniem ‘ja’ gezegd voor de invoering van
Daltononderwijs op onze school en hopen we ons in 2019 door middel van een visitatie van de Nederlandse
Dalton Vereniging een officieel gecertificeerde Daltonschool te kunnen noemen!!!
Daarnaast hebben we de taken binnen de medezeggenschapsraad verdeeld:
Corina de Kinkelaar
- personeelsgeleding
- lid
Marion Hulzink
- personeelsgeleding
- secretaris
Michiel Hakvoort
- oudergeleding
- penningmeester
Tamara Donkers
- oudergeleding
- voorzitter
Mochten jullie vragen, opmerkingen of ideeën hebben, neem gerust contact met ons op!
Namens alle leden van de medezeggenschapsraad, Tamara Donkers

ANWB Streetwise
Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het
programma Streetwise ontwikkeld. Maandagochtend 7 november gaan we met vier verschillende
programma's voor de groepen 1 tot en met 8 aan de slag.
Groep 1 & 2: Toet toet Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken
staan centraal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te
gebruiken.
Groep 3 & 4: Blik en klik Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder
andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je in de
auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Door middel van de iCheck voert de leerkracht een
indicatieve oogmeting uit.
Groep 5 & 6: Hallo auto Leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg.
Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van
een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.
Groep 7 & 8: Trapvaardig Traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en
traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook
over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware rugtas op.
Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Tevens is er een Bike
Check (fietscontrole) en mag je als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden.
Intocht Sint
Zondag 13 november komt Sinterklaas met zijn pieten weer naar Loil. Vertrek vanaf het kerkplein om 13.15
uur om de Sint in te halen en vervolgens samen met de Sint en zijn pieten naar de Zomp te gaan. In de
komende week krijgen de kinderen van groep 1 tot en met 5 een kleurplaat. Onderaan deze kleurplaat staat
vermeld wanneer en waar deze ingeleverd kunnen worden.
Gevraagd
Heeft iemand een elektrische oven of combi magnetron over zodat wij deze op school tijdens de
sinterklaasperiode kunnen gebruiken? Graag even contact opnemen met juf Corina.
Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit
is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit.
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit
eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel
verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen
eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor
een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit &
Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting
Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen gedurende drie dagen per week, twintig weken lang, een portie groente of fruit uitgereikt
in de klas. Dit is een extraatje naast het tussendoortje en de lunch. De school start hiermee in week 45 (7-11
november 2016). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en onze
leverancier HealthyQ. Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en
fruitverstrekkingen. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15 (10-14 april 2017).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een
effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat
u dat óók vindt.
Even voorstellen
Ik ben Anouk Schuurman. Ik ben 17 jaar en ik woon in Didam. De afgelopen 5 jaar heb ik
HAVO gestudeerd op het Liemers College. Dit is dan ook mijn eerste jaar op Iselinge
Hogeschool PABO. Daarom ben ik elke dinsdag van september tot en met januari te vinden
als stagiaire in groep 3/4 bij juf Marion. Naast school heb ik een bijbaantje bij de Nettorama
en heb ik natuurlijk ook nog veel hobby’s. Ik zit al 11 jaar lang op volleybal bij
Volleybalvereniging Victoria te Didam, waar ik de afgelopen 3 jaar ook trainingen heb

gegeven aan niveau 6. Ook houd ik erg van feestjes, dus misschien kom je mij nog wel eens een keer tegen
op de dansvloer! In mijn stageperiode hoop ik vooral een leuke en leerzame tijd te beleven met de kinderen
en collega’s op de St. Jozefschool. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit en mijn doel is dan ook om een
goede/leuke juf te worden! Kom gerust een keertje langs als je vragen hebt, of om kennis te maken.
Nieuws van Humpie Dumpie
De eerste weken na de zomervakantie stonden vooral in het teken van “wennen”
met de nieuwe kleine kindjes. Ze kunnen nu al best goed in de kring zitten. We
hebben gepraat over opa’s en oma’s en over de herfst. Woordjes geoefend zoals;
eikel, kastanje, appel, dennenappel, paddenstoel, wind, regen, paraplu, laarzen,
regenjas, eekhoorn, egel enz. Liedjes geleerd en boekjes gelezen oa opa en oma
Pluis. De kinderen kregen allemaal het centraal prentenboek van de bibliotheek
mee naar huis inclusief knutselboekje. Dit boek gaat ook over opa en oma en over
Cas die komt logeren. Inmiddels hebben we al emmers vol eikels en kastanjes
gekregen waar we ook weer mee spelen en leren. Voor dierendag hebben we een
konijn beplakt met wol en hooi en nu wachten we tot de blaadjes vallen en dan gaan
we daar weer mee aan het werk. Week van 17 oktober was opa en oma week. We
hebben poffertjes appelflapjes gebakken.

Agenda
MAANDAG
31-10-2016
Luizencontrole
Geen gel of
staartjes!
14.45-15.45 uur:
Typles 7

MAANDAG
07-11-2016

DINSDAG
01-11-2016

WOENSDAG
02-11-2016

Nieuwsbrief 3 uit

DONDERDAG
03-11-2016

VRIJDAG
04-11-2016

Juf Francis jarig

Juf Patricia jarig

Zaterdag 5 nov
Kledinginzameling

DINSDAG
08-11-2016

WOENSDAG
09-11-2016

DONDERDAG
10-11-2016

VRIJDAG
11-11-2016

MAANDAG
14-11-2016

DINSDAG
15-11-2016

WOENSDAG
16-11-2016

DONDERDAG
17-11-2016

VRIJDAG
18-11-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 9
VO info ouders
van groep 8
19.00 uur

19.30 uur MR
vergadering

Meester Bart
afwezig ivm
studietweedaagse
SPO De Liemers

Meester Bart
afwezig ivm
studietweedaagse
SPO De Liemers

MAANDAG
21-11-2016

DINSDAG
22-11-2016

WOENSDAG
23-11-2016

DONDERDAG
24-11-2016

VRIJDAG
25-11-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 10

Voorlopige
adviesgesprekken
leerlingen en
ouders groep 8

Studiedag, alle
kinderen vrij

Meester Bart
afwezig i.v.m.
daltontweedaagse

Meester Bart
afwezig i.v.m.
daltontweedaagse

MAANDAG
28-11-2016

DINSDAG
29-11-2016

WOENSDAG
30-11-2016

DONDERDAG
01-12-2016

VRIJDAG
02-12-2016

Streetwise
‘s morgens in
alle groepen
14.45-15.45 uur:
Typles 8

14.45-15.45 uur:
Typles 11
Contactdag
bestuur SPO De
Liemers; bestuur
bezoekt de
school

13.50-14.30 uur
Spelletjesmiddag
groep 1-2

Overig nieuws
Disco in Zwembad De Hoevert
Met deze link opent u de poster van het discozwemmen voor de periode 19 november t/m 15 april.

Schutterij St Martinus

SCHUTTERIJ ST. MARTINUS

GREFFELKAMP
UITNODIGING
Jongens en meisjes
Op zaterdag 12 november a.s. vieren wij als Schutterij het feest van de
H. Martinus, patroonheilige van de Schutterij.
Wij willen dit graag met jullie samen vieren en daarom organiseren wij weer een lampionnenoptocht.
Jullie worden op de 12e november om vier ’s middags verwacht bij het clubgebouw van de Schutterij
aan de Manhorstweg 3 te Didam.
Samen met de Schutterij en de Drumfanfare vertrekken we dan om kwart over vier in optocht naar de
Mariakerk in Didam. Daar begint om vijf uur de viering. Natuurlijk mag je ook onderweg aansluiten.
Voor de mooiste lampionnen zijn er weer leuke prijsjes te winnen. De winnaars worden aan het eind
van de viering bekend gemaakt.
Na de viering gaan we weer in optocht naar ons clubgebouw waar jullie worden getrakteerd op een
drankje en een speciale verrassing.
Wij wensen jullie veel plezier en succes toe en succes met het maken van je lampion.
Tot de 12e november

Aktiviteitencommissie
St. Martinus
Greffelkamp

