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Beste ouders, verzorgers,
De carnaval staat voor de deur. Voor vele ouders en kinderen
een hoogtepunt van het jaar. En dat alles mede onder leiding
van onze jeugdprinses Amber! Het gehele team wenst alle carnavallisten een aantal hele mooie dagen toe.Na de vakantie
starten we op maandag 19 februari met een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij en de juffen gaan een dag aan het werk
met het schrijven van alle rapporten. Rapporten die op donderdag 22 februari mee komen naar huis.
Dinsdag 20 februari ontvangen we de kinderen graag weer op
school! Op deze dag begint ook onze nieuwe conciërge; mevrouw Pascal Uffing. Ze komt op vrijwillige basis bij ons werken
op maandag en dinsdag en vult het gat in dat Stefanie heeft
achtergelaten. We zijn natuurlijk super blij dat iemand dit voor
ons wilt doen. Mevrouw Uffing woont met haar gezin in
Zevenaar en na jaren als directiesecretaresse te hebben
gewerkt wil ze graag iets anders. Bij ons op school zal ze vele
conciërgetaken op zich nemen en af en toe ook met een groepje
kinderen werken in de klas en onder begeleiding van de
leerkracht. Iedere maandag en dinsdag is ze aanwezig van
08.00 uur tm 16.00 uur. Loop gerust eens binnen om kennis te
maken!
Nog één keer wil ik terug komen op de schoonmaak. Momenteel
hebben twee moeders zich aangemeld om de school een extra
sopbeurt te geven. Dit is helaas te weinig om het vorm te geven.
Vandaar nog een laatste poging. Indien u bereid bent om op
donderdagavond 22 februari van 19.30 tot 21.00 uur te soppen
op school dan vraag ik u uw naam op te schrijven op de lijst die
in de hal hangt. Indien zich 10 of meer poetsers melden laten we
de avond door gaan. Hierover zal ik u op woensdag 21 februari
per mail informeren. Fijne carnaval! Alaaf, alaaf, alaaf!
Bart van der Ent

Route optocht:
Vrijdag 9 februari om 11.15 uur
vertrek vanuit Daltonbasisschool
St. Jozef:

Wehlseweg
Kloosterstraat
Kapelstraat
Tamboerstraat
Schuttersstraat
Kapelstraat
Benijnenhofstraat
Pastoor Indenstraat
Wehlseweg

Jarigen
In de maand februari:
02-02

Nelson van der Meer

14-02

Sem Peters
Ties Peters

Van harte gefeliciteerd en een
mooie dag gewenst!

Agenda nieuws:
Nieuw op school:
Tess van Vemden in groep 5

Met ingang van 2018 is de luizencontrole iedere woensdag
na een schoolvakantie, eerstvolgende dus op woensdag 21
februari a.s.

Lara van Vemden in groep 3
We wensen jullie een mooie
tijd bij ons op school!

Typexamen zal op maandag 19 maart i.p.v. maandag 12
maart plaatsvinden. Locatie bij ons op school. Aanvang
14.45 uur tot maximaal 16.45 uur (2 uur). Vanwege het
slechte weer op maandag 11 december 2017 is deze les uitgevallen en alles 1 week doorgeschoven.

Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

05-02-2018

06-02-2018

07-02-2018

08-02-2018

09-02-2018

10-02-2018

Gekke Brillendag

Carnaval in
school

Start
voorjaarsvakantie
t/m vrijdag 16 febr

Nieuwsbrief 6

Sportbuurtwerk
in de Zomp
15.30-16.30 uur

Zondag
11-02-2018

Start vakantie
13.00 gr 1-2
14.00 gr 3-8

(Volleyballen)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

12-02-2018

13-02-2018

14-02-2018

15-02-2018

16-02-2018

17-02-2018

Zondag
18-02-2018

CARNAVALSVAKANTIE
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

19-02-2018

20-02-2018

21-02-2018

22-02-2018

23-02-2018

24-02-2018

Studiedag. Alle
leerlingen vrij

Definitief
adviesgesprek
groep 8

Luizencontrole
Geen gel of
staartjes s.v.p.

Rapport 1 mee

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

26-02-2018

27-02-2018

28-02-2018

01-03-2018

02-03-2018

03-03-2018

Rapportgesprekken

Zondag
25-02-2018

Definitief
adviesgesprek
groep 8

Zondag
04-03-2018

Rapportgesprekken

Sportbuurtwerk in
de Zomp 15.3016.30 uur
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

05-03-2018

06-03-2018

07-03-2018

08-03-2018

09-03-2018

10-03-2018

Nieuwsbrief 7

Zondag
11-03-2018

Carnaval 2018


Donderdag 08 februari ‘gekke-BRILLEN-dag’. Dit thema is gekozen door prinses Amber II en haar
adjudanten: Julia en Jaimy. Alle leerlingen en leerkrachten komen met een gekke bril naar school.
Leef je uit, want er zijn prijzen te winnen! Prinses Amber II en haar adjudanten gaan per groep de
mooiste, creatiefste en origineelste creatie kiezen.



Vrijdag 09 februari vieren we carnaval. We verwachten deze ochtend alle kinderen verkleed op
school. De school start op de normale tijd. Om 8.30uur wordt de schoolvlag gehesen door prinses
Amber II, dan kan het feest echt beginnen. In de klassen wordt een modeshow gelopen en er zijn
groepsdoorbroken-activiteiten in de school.



Bij goed weer houden we een bonte carnavalsoptocht. We vertrekken rond 11.15uur vanuit school.
De kinderen mogen versierde wagens en muziek meenemen in de optocht. U komt toch zeker ook
even kijken om de bontgekleurde stoet voorbij te zien trekken?!



’s-Middags is er tijd voor de polonaise en verwelkomen we de grote Prins, Prins Maarten I. Ook dit
jaar is er weer een kleurwedstrijd en de uitreiking vindt ‘s middags plaats door Prins Maarten I en
Prinses Amber II.



Vakantie start om 13.00 uur voor de kinderen van groep 1/2.



Vakantie start om 14.00 uur voor de groepen 3 t/m 8. Want van 13.00 uur tot 14.00 uur volgt voor
deze groepen nog een feestelijk uur vol met spelletjes en gezelligheid onder leiding van groep 8.

Wijziging werkdagen
De werkdagen van Natasja en Bart zijn gewijzigd omdat Natasja een nieuwe (voorlopig parttime) baan
heeft gevonden als Schoolopleider bij SPO De Liemers. Hierdoor gaat ze voortaan op de donderdag
werken in Loil. Werkdagen van Bart zijn hierdoor verschoven naar de dinsdag en de woensdag.
Oproep ouderhulp bij musical groep 8
Heel fijn dat een aantal ouders zich bereid hebben gevonden te willen helpen bij de voorbereidingen van
de musical van groep 8. Juf Anke maakt een planning voor het oefenen en de ouders die zich opgegeven hebben ontvangen van haar een mail over wat en wanneer geoefend gaat worden.
Dagje Efteling
Afgelopen jaar heeft de gemeente Montferland twee bussen vol met kinderen en ouders een geheel verzorgde dag aangeboden naar De Efteling.

Het betrof hier gezinnen die een extra steuntje in de rug konden gebruiken en die normaal gesproken
niet de mogelijkheid hebben om een dergelijk uitstapje te maken. De meeste mensen konden deel nemen aan dit uitstapje vanuit de website ‘Meedoen in Montferland’.
De gemeente heeft echter ook door dat er nog meer gezinnen zijn die niet verbonden zijn aan ‘meedoen
in Montferland’ maar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De spelregels voor deze dag zijn:
- Kinderen uit de basisschoolleeftijd, waarbij oudere broertjes/zusjes ook mee mogen.
- Per gezin dient er één ouder/begeleider, op onze kosten, aanwezig te zijn.
- Het gaat om een geheel verzorgde dag, vervoer, entree, lunch en diner.
- De ouder/begeleider is die dag zelf verantwoordelijk voor zijn of haar kind(eren).
- De reis staat gepland voor maandag 9 juli, de eerste dag van de zomervakantie.
Mocht u van mening zijn dat uw gezin in aanmerking komt voor dit uitje dan kunt u zich voor 1 maart bij
mij melden. Op 2 maart dien ik het aantal aanmeldingen door te geven. Melden kan per mail:
Bart.vanderent@spodeliemers.nl of u kan even bij me binnen lopen en dit aangeven.

Extra nieuws

Actie voor Kika
Medio januari hebben de oudste kinderen de flyer “de Stempel” meegekregen. Ter inlevering van deze flyer kunnen de kinderen bij restaurant de Stempel een kindergerecht voor € 1,00 krijgen. Deze € 1,00 gaat
naar KIKA! Omdat zij het hard nodig hebben om de genezingskans van
kanker bij kinderen te vergroten. De actie loopt tot en met 31 maart
2018. Inleveren kan van woensdag t/m zondag en maximaal 1 flyer per
4 personen per keer. ( mag gecombineerd worden met de Stempelkaart
en cadeaubon van de Stempel).

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

Email: Info.stjozef
@spodeliemers.nl
Facebook:
www.facebook.com/
Daltonbasisschool St
Jozef
Website:
Www.stjozefloil.nl

