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Nummer 1 - schooljaar 2019-2020

Beste ouders, verzorgers,

En we zijn weer begonnen! Samen bouwen aan een nieuw schooljaar is het thema van dit
schooljaar en dat gaan we dan ook doen. Tijdens de informatieavond heb ik u al verteld dat we
drie hoofddoelen hebben voor dit schooljaar:
1.
2.
3.

De Daltonlicentie verkrijgen op 7 november
Rond de jaarwisseling willen we een kindcentrum starten waarbij het aanbod van peuters
en kleuters meer en beter op elkaar is afgestemd
Buiten leren vormgeven voor het einde van dit schooljaar

Voor dit laatste zijn we nog op zoek naar ouders die hun handen uit de mouwen willen steken,
die mee willen denken/ ontwerpen in de werkgroep of die connecties hebben met bedrijven die
ons hierbij kunnen helpen. Aanmelden kan via: stjozefloil@liemersnovum.nl
Heeft u de informatieavond gemist en wilt u toch op de hoogte zijn? Loop op dinsdag of donderdag even bij me binnen. Dan vertel ik u graag waaraan we dit jaar gaan werken. Ook Anke is op
woensdag beschikbaar om met u in gesprek te gaan.
Dit schooljaar mogen we zowel bij de MR als bij de OV een nieuwe voorzitter begroeten.
Na heel wat jaartjes hebben Tamara (MR) en Robert (OV) hun voorzittershamer door gegeven.
In moeilijke tijden hebben zij met veel energie en positiviteit deze geledingen op een geweldige
manier geleid, en met wat een prachtig resultaat. Bedankt voor jullie tijd en inzet!
Robert blijft nog wel als lid aan de OV verbonden. Daar zijn we blij mee!
Voor de nieuwe voorzitters Rick Hesselink( OV) en Mariska Harbers (MR): heel veel succes en
plezier gewenst. We hopen dat jullie eenzelfde bijdrage kunnen leveren aan onze school.
Bouwen aan een nieuw schooljaar doen we dus op alle fronten. Nieuwe ideeën, nieuwe
gezichten, frisse energie en dankbaar voor het verleden. Het komt in de eerste weken allemaal
voorbij en ik hoop dan ook dat de kinderen, u en wij nog lang mogen genieten van deze
energieke periode.

Een mooi schooljaar toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur
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Jarigen
September

14 september
06-09

Fay Schepers

14-09

Mick Heusingveld

16-09

Ties van Dulmen

Expeditie Loilinson !

Meester Bart
18-09

Mathieu Gepkens

22-09

Flore IJzermans
Tess Krechting

26-09

18 en 19 september

Juf Elke

Startgesprekken

25 september
Start Kinderpostzegelactie

30 september
Leerlingenraad verkiezingen

2

Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

02-09-2019

03-09-2019

04-09-2019

05-09-2019

06-09-2019

07-09-2019

08-09-2019
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

09-09-2019

10-09-2019

11-09-2019

12-09-2019

13-09-2019

14-09-2019

15-09-2019

Leerlingenraad

Gezondheidsonderzoek

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

16-09-2019

17-09-2019

18-09-2019

19-09-2019

20-09-2019

21-09-2019

22-09-2019

Leerlingenraad
introductieles

13:50-14:30 uur
Spelletjesmiddag gr 1-2

Startgesprekken

Startgesprekken

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

23-09-2019

24-09-2019

25-09-2019

26-09-2019

27-09-2019

28-09-2019

29-09-2019

Leerlingenraad
campagne

Leerlingenraad
campagne

Leerlingenraad
campagne

Leerlingenraad
campagne

Leerlingenraad
campagne

Vreedzame
School start
blok 2

Bibliotheekbezoek alle
groepen

Start Kinderpostzegelactie

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30-09-2019

01-10-2019

02-10-2019

03-10-2019

04-10-2019

05-10-2019

06-10-2019

Leerlingenraad
verkiezingen

Leerlingenraad
presentatie

Start Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
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Een berichtje van Juf Francis
‘Het gaat prima met ons en kleindochter Fien.
De nieuwe rol als oma bevalt prima!’

Even voorstellen
Hoi allemaal,
De meesten van jullie zullen mij al hebben gezien, maar ik stel mijzelf graag
nog even aan jullie voor in de nieuwsbrief. Ik ben Wieb Soeter, 23 jaar, woon in
's-Heerenberg en sinds dit schooljaar ben ik de juf van groep 5/6. Ik heb er heel
veel zin in en ga mijn best doen om er een knallend schooljaar van te maken!
Als er vragen zijn kan je altijd even langskomen in de klas of mij een mailtje sturen
via wieb.soeter@liemersnovum.nl
Groetjes juf Wieb

&

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Mijn naam is Elke Florij. Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend in Halle.
Dit jaar heb ik de kans gekregen om op de St. Jozefschool te komen werken. Ik ben
twee dagen werkzaam hier op school en sta dan ook op dinsdag en woensdag in
groep 7/8. Ik heb erg veel zin in deze uitdaging en kijk erna uit om mijn kennis over
het Daltononderwijs te vergroten en met de kinderen aan het werk te gaan.
Mocht u wat willen vertellen of vragen, dan bent u altijd van harte welkom!
Tot Ziens!
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Startgesprekken woensdag 18 en donderdag 19 september
Op woensdag 18 en donderdag 19 september vinden er startgesprekken plaats. De leerkracht zal met u als ouder in
gesprek gaan over de eerste ervaringen van uw kind in de groep. Het gaat hierbij niet om de eerste leervorderingen,
maar over het welbevinden van uw kind. Het is voor u ook een gelegenheid nader kennis te maken met de leerkracht. Via SocialSchools kunt u zich inschrijven.

Honden op het schoolplein
Op het schoolplein moet elk kind zich veilig voelen. De aanwezigheid van honden op het plein is daarom niet
wenselijk. Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Schoolmelk
Een groot deel van de dag brengen kinderen op school door. Met een abonnement op schoolmelk krijgt uw kind op
elke gewenste dag een pakje verse, koude melk in de schoolpauze. U sluit een abonnement af via
www.iedereenfitopschool.nl/schoolmelk. Schoolmelk levert de melk tot in de koelkast en de school deelt de melk uit
aan uw kind. De kosten zijn EUR 0,28 cent per pakje. Drie weken na het afsluiten van het abonnement start de
levering. Vragen? Bel 088-1168006.

GGD Noord- en Oost-Gelderland (herhaald bericht)
Informatie over de werkwijze van de jeugdgezondheid voor het schooljaar 2019-2020 vindt u onder deze link.

Tentoonstelling Quentin Blake – Bibliotheek Montferland
Tot en met 11 september is er een tentoonstelling in Bibliotheek Didam over Quentin Blake, de bekende illustrator
van de Roald Dahl boeken. Vanaf 14 september is de tentoonstelling in ’s-Heerenberg. Er is ook een werkboekje bij
de tentoonstelling, leuk voor jonge fans! In het kader van de tentoonstelling zijn er ook workshops in de twee
bibliotheken. Onder deze link vindt u alle informatie.

Expeditie Loilinson 2019 - Save the date! - 14 september (herhaald bericht)
De strijd om de titel ‘Loilinson’ barst op 14 september los! Het 3e veld van SV Loil zal die middag omgetoverd zijn
tot een uitdagend speelveld vol met obstakels en hindernissen. Teams strijden tegen elkaar voor de meeste punten
of de snelste tijd.
Iedereen die ouder is dan 6 jaar mag meedoen! Elk team bestaat uit 6 leden en in elk team mogen zelfs 2
volwassenen zitten! Meer informatie vindt u onder deze link.

Start kinderpostzegelactie
Op woensdag 25 september start de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Met de Kinderpostzegelactie zetten leerlingen
zich in voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.
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Filmhuis Didam – The Lion King zondag 15 september 2019
Op zondag 15 september draait in het Filmhuis The Lion King. Meer informatie vindt u onder deze link.

Nieuwsbrief Onderwijs Sport en Cultuur september 2019
Onder deze link vindt u de Nieuwsbrief Onderwijs Sport en Cultuur september 2019.

Sportbuurtwerk
Op verschillende plekken in de gemeente Montferland worden gratis sportactiviteiten aangeboden. Het sportbuurtwerk wordt in Didam om de week op donderdagmiddag in sporthal de Muizenberg gegeven en is gratis toegankelijk
voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Meer informatie vindt u onder deze link.
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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
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