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Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief voor de maand mei. Het jaar vordert gestaag en de periode
van vele vrije dagen afgewisseld met belevenisvolle activiteiten is in het vizier.
Maar ook op leergebied gebeurt er nog van alles. Zo heeft groep 8 in de week voor
de vakantie de CITO eindtoets gemaakt. Ondanks dat de adviezen reeds gegeven
zijn blijft dit toch altijd een spannend moment voor kinderen en leerkrachten. Het is
toch een vorm van afronding van een lange periode. Op 12 mei zijn alle individuele
uitslagen binnen en krijgen de kinderen deze mee naar huis.
Op teamniveau hebben we het tweede daltonscholingsmoment gehad. Deze scholing
stond in het teken van groepsorganisatie. Centrale vraag hierbij was: hoe organiseren we de omgeving zo dat kinderen ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om
eigenaar te worden van hun eigen leerproces? Middels diverse voorbeelden en veel
onderlinge gesprekken zijn we op zoek naar een stimulerende doorgaande lijn. Het
was een boeiend moment waar we met een goed gevoel op terug kijken en die weer
voldoende inspiratie gaf om verder op onderzoek te gaan. In juli hebben we het derde scholingsmoment en die zal in het teken staan van zelfstandigheid (de taak).
De maand april hebben we afgesloten met het scholenvoetbaltoernooi en de koningsspelen. Op Goede Vrijdag was het jaarlijkse scholenvoetbaltoernooi in NieuwDijk. Wat een enthousiasme bij de kinderen, begeleiders en ouders. We willen vanaf
deze plaats alle begeleiders, die deze dag tot zo’n mooi feest maakten, enorm bedanken. We hopen volgend schooljaar weer op jullie hulp te kunnen rekenen.
Ook de ouders die met Koningsdag geholpen hebben willen we bedanken. Zowel op
het sportveld als bij de westernboerderij was het een echt feest. De koude wind
maakte het een frisse dag echter door flink te sporten konden we toch warm aan de
vakantie beginnen. Een vakantie die weer achter ons ligt en waarin de kinderen hopelijk hun accu weer hebben opgeladen.
De voorbereidingen voor de schoolmarkt op 18 mei zijn in volle gang. Tussen 16.30
en 18.30 uur bent u van harte welkom. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer
over. Aan het werk! We wensen u een fijne meimaand toe.
Met vriendelijke groet, Bart van der Ent

Dalton ontbijt
maken voor een ander is een
groot succes geweest!

Jarigen
De jarigen in de maand
mei zijn:

04-05 Thijs Bus
04-05 Renske
Wildenbeest

06-05 Bjarne Peters
06-05 Otto Tomberg
17-05 Rohan
de Tombe
21-05 Ellen Arends

Welkom
op school!
Thijs Haagen en Siem
Duis in groep 1
Leuke fotocollages van:
We hopen dat jullie je
snel thuis voelen op
onze school!

* Koningslied en ontbijt
* Koningspelen groep 1 t/m 4 op sportpark achter de school
* Koningspelen groep 5 t/m 8 bij de Baerle
* Wensen voor de schoolmarkt
kunt u vinden op onze facebooksite St Jozef

Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

01-05-2017

02-05-2017

03-05-2017

04-05-2017

05-05-2017

06-05-2017

Dag van de
Arbeid
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Luizencontrole.
Geen gel en
staartjes s.v.p.!

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag
Alle kinderen
vrij

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

08-05-2017

09-05-2017

10-05-2017

11-05-2017

12-05-2017

13-05-2017

A-4 daagse

A-4 daagse

A-4 daagse

A-4 daagse

Juf Natasja
afwezig/
opleiding

Speelgoed
inleveren bij juf
Marion voor
schoolmarkt

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

15-05-2017

16-05-2017

17-05-2017

18-05-2017

19-05-2017

20-05-2017

Start Blok 6
Vreedzame
School

Zondag
07-05-2017

Zondag
14-05-2017

Zondag
21-05-2017

Boeken halen
bij de bieb
Schoolmarkt

OV
vergadering
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

22-05-2017

23-05-2017

24-05-2017

25-05-2017

26-05-2017

27-05-2017

Zondag
28-05-2017

Hemelvaartdag
Hemelvaart
vakantie

Hemelvaart
vakantie

Hemelvaart
vakantie

Hemelvaart
vakantie

Hemelvaart
vakantie

Hemelvaart
vakantie

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

29-05-2017

30-05-2017

31-05-2017

01-06-2017

02-06-2017

03-06-2017

Hemelvaart
vakantie

Zondag
04-06-2017

Juf Corina jarig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

05-06-2017

06-06-2017

07-06-2017

08-06-2017

09-06-2017

10-06-2017

2e Pinksterdag
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Studiedag. Alle
kinderen vrij

Zondag
11-06-2017

Centrale eindtoets

Kinderen van groep 8 krijgen op 12 mei de uitslag van hun gemaakte Centrale Eindtoets op 18,19 en
20 april jl.
Schoolmarkt
Donderdag 18 mei a.s. is er op het schoolplein van RK BS St. Jozef weer van alles te doen. Tussen
16.30 en 18.30 uur zijn de poorten voor iedereen geopend en is er een variatie aan activiteiten voor
jong en oud. Zo zal er een rommelmarkt gehouden worden, zijn er diverse dj’s actief waarbij er voor
een kleine bijdrage plaatjes aan kunnen worden gevraagd, voor de hongerige of dorstige bezoeker zijn
er diverse versnaperingen en kunnen kinderen aan diverse activiteiten meedoen. Een festijn voor jong
en oud dus.
Bijzonder is dat we dit jaar gaan vieren dat we een daltonschool zullen worden. Vijf Loilenaren zullen in
het fietsenhok op de vijf stenen achterpanelen hun creativiteit tonen. De kernwaarden van het daltononderwijs; zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit zullen hier
met graffiti op de muren worden gespoten zodat iedereen bij het betreden van ons plein weet dat we
hier te maken hebben met een moderne daltonschool! Ook zullen we de daltonvlag officieel gaan hijsen en het woordje dalton voortaan aan onze naam toevoegen. Zo wordt RK BS St. Jozef vanaf 18 mei
RK daltonbasisschool St. Jozef. Een officieel moment dus!
We nodigen iedereen dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Indien u of uw kind(eren) wat wilt
drinken en/of eten of aan de activiteiten deel wenst te nemen is het handig wat kleingeld mee te nemen.
De Loilse schoolmarkt: donderdag 18 mei van 16.30 t/m 18.30 uur!

Voetbaltoernooi van 14 april

De drie teams die op deze dag hebben gespeeld, hebben zich dit jaar weer prima ingezet om zo hoog
mogelijk te kunnen eindigen. Helaas is het dit keer niet helemaal gelukt, maar hebben de kinderen toch
een sportieve morgen gehad. Ook willen wij de begeleiders bedanken voor hun inzet.
Korfbaltoernooi
Woensdagmiddag 17 mei gaat één team meedoen met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Het begint om 14.00
uur. We wensen jullie een sportieve middag toe en heel veel succes!
Vakantierooster 2017-2018

Vrije dagen/vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carn.)
Goede vrijdag
2e Paasdag (ma)
Meivakantie (incl Koningsdag)
Incl Bevrijdingsdag
Incl Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
5 studiedagen

14-10-2017 t/m 22-10-2017
23-12-2017 t/m 07-01-2018
10-02-2018 t/m 18-02-2018
30-03-2018
02-04-2018
27-04-2018 t/m 11-05-2018
05-05-2018
10-05-2018 en 11-05-2018
21-05-2018
07-07-2018 t/m 19-08-2018
Later plannen

Extra nieuws

Zeepkistenrace!

Wanneer? Zondag 2 juli 2017
Waar?

Raadhuisstraat, Didam

Tijd?

Van 12.00 uur tot 16.00 uur

Zondag 2 juli belooft een spectaculaire dag te worden. Tijdens de 40e editie van Didam op Stelten
wordt er een heuse zeepkistenrace gehouden!
Er zijn twee categorieën, namelijk: 11 t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder.
In deze categorieën zijn er verschillende prijzen te winnen:
- winnaar van de finale;
- baanrecord;
- meest originele zeepkist.
Wil je meedoen? Geef je dan snel op via deze link https://goo.gl/forms/FJet57hGveKYnQYE2
Er is maar een beperkt aantal zeepkisten, dus wees er snel bij! Het onderstel (incl. 4 wielen en
stuur) van de zeepkist kan een aantal weken voor de race worden opgehaald. Dan is het aan jou/
jullie om er een geweldige zeepkist van te maken. Bij deelname volgt nog een informatiepakket.
Inschrijven kan tot donderdag 1 juni! Meer weten? www.didamopstelten.nl
Vragen? info@didamopstelten.nl
Alvast in de sfeer komen? Kijk dan snel op https://www.youtube.com/watch?v=UeumFIdOCE0

Contactgegevens
RK BS St. Jozef

Wehlseweg 48
6941 DM Loil
tel 0316-223875
NB.
De voorwaarden en het veiligheidsreglement liggen klaar bij het
ophalen van de zeepkist. Voor deelnemers t/m 18 jaar is een handtekening van ouders/voogd verplicht.

Email: Info.stjozef
@spodeliemers.nl
Facebook:
Www.facebook.co
m/stjozefloil
Website:
Www.stjozefloil.nl

