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Beste ouders, verzorgers,
De carnaval ligt weer achter ons. Ik heb nooit geweten wat een feest dit
is in Loil maar dat is me nu volkomen duidelijk geworden!! In de week
voor de carnaval zinderde het door de gehele school. Het was niet eens
zozeer dat er iets aanwijsbaars was maar het was het gevoel, de
spanning, het samen zingen van carnavalsnummers. In alles was te
merken en te voelen dat er iets groots aan zat te komen. Hartstikke leuk
natuurlijk en tijdens mijn bezoekje op vrijdag heb ik genoten van alle
creaties en de prachtige wagens. En dat alles natuurlijk onder leiding
van prinses Minke II. Je hebt je ambt op een waardige manier, samen
met je adjudanten en je raad van elf, uitgevoerd Minke!!! Knap hoor.
In de vakantie heeft de glazenwasser alle ramen aan de buiten- en
binnenzijde van de school gewassen dus we kunnen weer met een
heldere blik vooruit en we zijn de maand maart in gestoomd.
Maart is een relatief rustige periode op school. De leerkracht gaat
samen met de kinderen weer hard aan het werk. Even terug naar de
basis en rust en structuur in de dag brengen. Ook dat is weer prettig en
geeft weer de nodige voldoening. Kortom: mouwen opstropen en hard
werken!
Bart van der Ent
Directeur

Maart 2017

RK BS St. Jozef
wordt
RK daltonbasisschool
St. Jozef!

Een nieuwe koers,
een nieuwe visie!

Procedure van aanmeldingen vindt u op onze site
www.stjozefloil.nl. U kan
ook altijd even contact met

ons opnemen.
Tel 0316-223875.

Jarigen
De jarigen in de maand
maart zijn:

06-03 Lisa Schuurman
07-03 Vera Kuit
08-03 Esri Burghard
09-03 Jadey Sanders
14-03BentheRoenhorst
16-03 Menthe Luijmes
17-03 Tico Wanders
19-03 Rik Derksen
25-03 Jip Giezen
26-03 Luna Wanders
27-03 Stijn Duis
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28-03 Jayda ter Heerdt
31-03 Mirthe en Ruben
Scholten

Welkom
op school!
Eline Harmsen
in groep 1

We hopen dat jij je snel
thuis voelen op onze
school!

Om alvast in uw agenda te zetten:
Palmpaasoptocht met aansluitend gezinsviering op zondag 9 april a.s.
Nadere informatie van de werkgroep gezinsviering volgt in de volgende
nieuwsbrief.

Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

06-03-2017

07-03-2017

08-03-2017

09-03-2017

10-03-2017

11-03-2017

Luizencontrole.
Geen gel of
staartjes s.v.p.!
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Zondag
12-03-2017

Juf Natasja
afwezig/
opleiding
Sportbuurtwerk
15.30-16.30uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

13-03-2017

14-03-2017

15-03-2017

16-03-2017

17-03-2017

18-03-2017

STUDIEDAG
Alle kinderen
vrij

Groep 5/6 maakt
kennis met
klasieke muziek

Zondag
19-03-2017

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

20-03-2017

21-03-2017

22-03-2017

23-03-2017

24-03-2017

25-03-2017

26-03-2017

Kledinginzameling

Zomertijd,
Klok 1 uur
vooruit

Juf Natasja
afwezig/
opleiding

Boeken halen
bij de bieb

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

27-03-2017

28-03-2017

29-03-2017

30-03-2017

31-03-2017

01-04-2017

Spelletjes
middag
groep 1-2

Workshop
Gruitpoort
groep 1 t/m
groep 8

Juf Maureen
jarig

Start Blok 5
Vreedzame
School
Diploma
uitreiking
typexamen

Zondag

Zondag
02-04-2017

Zwerfvuil aktie
aanvang 18.00u

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

03-04-2017

04-04-2017

05-04-2017

06-04-2017

07-04-2017

08-04-2017

Workshop
Gruitpoort
groep 1 t/m
groep 8

Workshop
Gruitpoort
groep 1 t/m
groep 8
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Juf Natasja
afwezig/
opleiding

Meester Bart
afwezig (DB)

Zondag
09-04-2017

Terugblik op een geslaagd carnavalsfeest
Te beginnen met de gekke-schmick-dag. Minke II heeft samen met haar adjudanten de winnaars gekozen. Lola ( groep 1-2), Jip J ( 3-4), Jutta (5-6), Maud (7-8). Gefeliciteerd allemaal. Kijk op onze facebook pagina naar de groepsfoto's van alle geschminkte kinderen (en leerkrachten).
Juf Stefanie heeft tijdens de optocht door Loil een live opname gemaakt. Op onze facebook pagina
kunt u deze zien. We kijken terug op een geslaagd carnavalsfeest.
Schoolvoetbaltoernooi 14 april a.s.
Voor het scholenvoetbaltoernooi op vrijdag 14 april in Nieuw Dijk hebben zich drie recreatieve
jongensteams aangemeld. Voor alle drie de teams zoeken wij nog begeleiding en ook nog reservespelers. Wie van de (groot)ouders van deze jongens uit groep 6,7 en 8 zouden willen en kunnen
helpen met het begeleiden? Zonder begeleiding kunnen de kinderen niet deelnemen aan dit toernooi
en dat zou jammer zijn. Graag aanmelden bij juf Francis via francis.hebing@spodeliemers.nl
Kleintje Koffie
Elke maand organiseert de Bibliotheek en de gemeente Montferland een thema-koffie uurtje in de
bibliotheek in 's Heerenberg en in Didam. Zie bijlage in extra nieuws.
Het doel hiervan is om ouder(s)/verzorger(s) met elkaar in contact te brengen. Samen een kop koffie
drinken terwijl de jongste kinderen samen spelen.
Positief contact bij autisme
Op dinsdag 4 april organiseert de Gemeente Montferland een lezing door Colette de Bruin (Geef me de
5 academie) met het thema: 'Positief contact bij autisme'. Zie bijlage in extra nieuws.
Ouder(s)/verzorger(s), belangstellenden en professionals zijn welkom!
Facebook - Opvoeden in Montferland
De Gemeente Montferland is een Facebook groep gestart: 'Opvoeden in Montferland'.
Deze groep is voor Montferlandse ouders en verzorgers om informatie te halen, vragen te stellen, etc.
Maar ook professionals kunnen de pagina gebruiken om lokale activiteiten voor ouders/jongeren/
kinderen onder de aandacht te brengen of interessante nieuwtjes voor ouders/verzorgers te delen.
Men kan lid worden van de groep maar ook de pagina bezoeken.

Ook in 2017 sluiten wij in Loil aan bij het gemeentelijke initiatief
ZWERFVUIL opruimdag

Ook dit jaar, op vrijdag 31 maart a.s., organiseert de gemeente weer een zwerfvuil opruimdag. Met verschillende organisaties in de gemeente Montferland, zoals schutterijen,
scholen, wijk- en dorpsraden willen we de gemeente zoveel mogelijk ontdoen van het zwerfvuil.
De gemeente zorgt voor het gereedschap en materiaal, zoals zakken, hesjes, handschoenen
en knijpers. En als dank biedt de gemeente na afloop wat lekkers aan.
De Kontaktraad coördineert dit voor Loil. Er wordt gezorgd voor een auto met aanhanger.
Willen jullie binnen jullie school of vereniging promoten en uitvraag doen onder de leden/
leerlingen? Het zou prachtig zijn als jong en oud, bijvoorbeeld leerlingen, voetballertjes, muzikanten en hun ouders of andere begeleiders of gewoon een aantal leden van uw vereniging
samen op 31 maart a.s. om 18.00 uur op het kerkplein bij elkaar komen om tot ongeveer
20.00 uur ons dorp samen een beetje schoner te maken.
Het is praktisch als we ongeveer weten hoeveel mensen er komen. Dus als jullie een inschatting kunnen maken, laat het dan even weten. Aanmelden kan via kontaktraad@loil.nl.
Alvast bedankt.
Groeten,
namens Kontaktraad Loil
Tonnie Peters

Extra nieuws

Contactgegevens
RK BS St. Jozef
Wehlseweg 48
6941 DM Loil
tel 0316-223875

Email: Info.stjozef
@spodeliemers.nl
Facebook:
Www.facebook.com/
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