NIEUWSBRIEF
Oktober 2019

Nummer 2 - schooljaar 2019-2020

Beste ouders, verzorgers,

De eerste weken zijn voorbij gevlogen en als we nog een paar keer knipperen met
onze ogen is het al weer herfstvakantie. Op school zie je ook dat al die herkenbare
structuren weer terug. Daar waar alles tijdens de eerste weken van het schooljaar nog
nieuw voelt zie je nu dat er rust en duidelijkheid is. Kinderen die heerlijk aan het werk
zijn op diverse werkplekken en juffen die er plezier in hebben om vorm te geven aan
ons Daltononderwijs.
Over juffen gesproken: er is er eentje die hard groeit….. de buik van juf Fleur neemt
steeds grotere proporties aan. In gezamenlijk overleg hebben we besloten dat
vrijdag 15 november haar laatste werkdag wordt voordat ze op zwangerschaps- en
bevallingsverlof gaat. Eind maart hopen we haar dan weer terug te zien. Ondertussen
zijn we druk bezig om de vervanging te regelen. Dit gaat zeker lukken en we hebben
al een goede kandidaat op het oog.
Nog meer goed nieuws: we hadden ons ook dit schooljaar weer opgegeven voor het
schoolfruit project en we zijn ingeloot! Dat betekent dat we 20 weken lang fruitleveringen krijgen en we de kinderen een gezond extraatje aan kunnen bieden. Het is geen
vervanging van bijvoorbeeld het tussendoortje maar een lekkere extra gezonde snack
voor tussendoor. Vanaf week 46 (12 t/m 16 november) zal het fruit geleverd gaan
worden.
En zo zijn we dus in de herfst beland. Op school gaat het uitstekend en zijn we
tevreden over wat we zien om ons heen. Het leerlingenaantal met 101 leerlingen is
boven verwachting. Kortom; geen reden tot klagen.
Soms klagen mensen wel eens over de herfst. ‘Geef mij de zomer maar’ hoor ik dan
vaak. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook geniet van de warmte en de mooie lange
avonden, maar de herfst heeft ook iets knus. De regen die je buiten neer hoort komen,
de bladeren die weer prachtig gaan verkleuren, de wind die langs je opschuurt.
Die warme kop koffie, thee of chocolademelk smaakt toch net wat lekkerder. En
daarbij is het wellicht wel het mooiste seizoen om samen met uw kinderen eens het
bos te bezoeken.
Ik wens u dan ook mooie herfstwandelingen toe met uw voeten schoppend door de
bladeren en met kinderen die aan het speuren zijn naar alles wat de natuur laat vallen.
Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur
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Jarigen
Oktober - november

03-10

juf Elviera

04-10

Ties Heuberger

Donderdag 10 oktober 18:30-19:15 uur:
Kinderboekenweek Inloopavond

Lina van der Steen
08-10

Eelco Hakvoort

11-10

Mark Groot Hulze

13-10

Gerrit-Willem Huigen

15-10

Sofie Peters
Tess Peters

16-10

Liz Rugers

22-10

Jonas Kaal

24-10

Eva Peters

27-10

Lasse Gieling

02-11

Suze Peters

04-11

Jip Jansen

Stemt u ook op de tekening van Menthe
(gr 6) of Rik (gr 8)?
www.sjorssportief.nl

Donderdag 24 oktober:
Technoplaza gr 7-8
&
Muziekcarrousel gr 5 t/m 8

Maandag 4 en dinsdag 5 november:
Voorlopige adviesgesprekken gr 8
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Agenda
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

Dag van de
leraar

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

07-10-2019

08-10-2019

09-10-2019

10-10-2019

11-10-2019

12-10-2019

13-10-2019

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

09:00-13:00 uur
uitje gr 7-8 aan
de macht

Juf Anke
afwezig

18:30-19:15 uur
Inloopavond
Kinderboekenweek

HERFSTVAKANTIE 14 T/M 18 OKTOBER
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

21-10-2019

22-10-2019

23-10-2019

24-10-2019

25-10-2019

26-10-2019

27-10-2019

Vreedzame
School start
Blok 2

Meester Bart
afwezig

Technoplaza
gr 7-8

1e Mediatorentraining

Muziek carrousel gr 5 t/m 8
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

28-10-2019

29-10-2019

30-10-2019

31-10-2019

01-11-2019

02-11-2019

03-11-2019

Start muziek
lessen gr 1-2

2e Mediatorentraining

15:00-17:00 uur
MR-vergadering

13:50-14:30 uur
Spelletjesmiddag gr 1-2
Juf Anke
afwezig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

04-11-2019

05-11-2019

06-11-2019

07-11-2019

08-11-2019

09-11-2019

10-11-2019

Nieuwsbrief 3

Daltonvisitatie

17:30-20:30 uur 15:00-17:30 uur
Voorlopige ad- Voorlopige adviesgesprekken viesgesprekken
gr 8
gr 8

Kinderboekenweek: ‘Reis mee!’
Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek gestart met als thema ‘Reis mee!’, dus landen en voertuigen staan
centraal. Een thema waar je weer allerlei kanten mee op kan dus! Ook dit jaar zullen er weer een hoop leuke activiteiten ontplooid worden door de kinderen. De officiële opening van de Kinderboekenweek op de St. Jozef was
vanochtend op het plein….koffers….zonnebrillen….hoedjes….waar gaat de reis naartoe?!

Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd
In de Kinderboekenweek wordt er een voorleeswedstrijd gehouden. Iedereen mag zich hiervoor opgeven bij de
eigen leerkracht. In de Social Schools agenda’s van iedere klas kunt u vinden wanneer de voorrondes in de klas
plaatsvinden. Uit die voorrondes komen twee finalisten per combinatiegroep. Zij gaan door naar de schoolbrede
finale in de hal op maandag 7 oktober. In de finale worden vier winnaars gekozen: één leerling uit iedere combinatiegroep. De vier winnaars krijgen de gelegenheid om tijdens de inloopavond van de Kinderboekenweek een stukje
voor te lezen. Een eventuele winnaar uit groep 8 gaat door naar de regiofinale.

Kinderboekenweek - Afsluitende inloopavond donderdag 10 oktober
We sluiten de Kinderboekenweek af met een inloopavond op donderdag 10 oktober. Van 18:30 tot 19:15 uur staan
de deuren van de school voor u open.

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen
Heeft u een kind dat bijna 4 is en binnenkort gaat starten op onze school? Denkt u er dan nog even aan om,
indien u dit nog niet heeft gedaan, een inschrijfformulier voor uw kind in te vullen. Op deze manier wordt uw kind
op de juiste manier geregistreerd. De formulieren zijn op school af te halen. Dank alvast!
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Leerlingenraad 2019-2020
Na twee weken campagne voeren zijn afgelopen maandag de verkiezingen geweest voor de leerlingenraad van dit
schooljaar! Gisteren heeft de leerlingenraad zich aan de school gepresenteerd.
Bij deze presenteren zij zich aan alle ouders en betrokkenen van de school:

De leerlingenraad van dit schooljaar: Vera, Jorn en Tess

Hallo allemaal,
Wij stellen ons graag even aan u voor.
Hoi ik ben Vera Kuit, ik ben 9 jaar en 7 maart word ik 10. Ik zit in groep 6. Mijn lievelingskleur is roze mijn
lievelingsdier is een cavia. Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen, volleybal, lezen, cavia’s aaien en grappen maken!
Hoi ik ben Tess van Vemden. Ik ben 10 jaar en ik word op 14 februari 11. Ik zit in groep 7. Mijn lievelingskleur is
paars mijn lievelingsdier is een eenhoorn. Ik hou erg van zwemmen, paardrijden, dansen, lezen en series kijken.
Hoi, ik ben Jorn. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8. Ik wil graag in de leerlingenraad omdat ik de school wil helpen
met mijn ideeën en ik wil graag leukere knutselopdrachten bedenken en ik wil graag meedenken over de
buitenwerkruimte zodat we ook daar werkplekken kunnen maken. Mijn hobby’s zijn piano spelen, voetbal, tekenen,
gamen en strips lezen.
Wat is de leerlingenraad eigenlijk?
De leerlingen raad is een groep kinderen (in dit geval drie), die helpen mee beslissen over de plannen en ideeën
van de school. Eén keer in de zes-acht weken hebben we een vergadering met juf Anke of meester Bart. Daar
worden ideeën uit de ideeënbus besproken. Na elke vergadering komt er een stukje in de nieuwsbrief en vertellen
we waar we het in de vergadering over gehad hebben. Ook gaan we dan de klassen langs om daar te vertellen
hoe de vergadering is gegaan.
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Twee dagen op pad met het MT
Op 10 en 11 september zijn juf Anke en ik, aangevuld met het management team van De Ontdekking, twee dagen
op pad geweest. In het prachtige Lattrop op Twents grondgebied zijn we twee dagen flink aan het werk geweest.
We hebben hier gereflecteerd op de afgelopen vier jaar, onze parels en aandachtspunten benoemd en tevens
hebben we gekeken welke streefbeelden we hebben voor de komende vier jaar. Uiteraard nemen we hierbij de
uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, uw vragen en opmerkingen, de mening van het leerkrachtenteam en
informatie uit actuele onderzoeken van buiten mee. Deze streefbeelden hebben we weer omgezet in doelstellingen
en kwaliteitsindicatoren per jaar.
Al deze informatie verwerken we in een schoolplan. Dit schoolplan bestrijkt de periode 2019-2023. Tijdens de
tweedaagse hebben we een belangrijk onderdeel van dit schoolplan, het onderwijskundig beleid, samen geschreven.
Dit onderwijskundig beleid ga ik nu nog aanvullen met strategisch beleid, personeelsbeleid en financieel beleid.
Hierna gaat het nieuwe schoolplan ter bespreking naar het team en ter instemming naar de MR. Deze geleding
geeft vervolgens namens personeel en ouders aan of dit het beleid is welke we komende jaren uit gaan voeren.
Mocht u hier benieuwd naar zijn dan nodig ik u van harte uit om eens binnen te komen. Dan kan ik u het een en
ander vertellen en/of laten zien.
Er is tijdens de tweedaagse hard gewerkt en we hebben mooie streefbeelden geformuleerd om ons onderwijs nog
net weer wat beter te gaan maken.
Bart van der Ent

Hoofdluis
Hoofdluizen kunnen zich snel verspreiden onder kinderen. In groepen waar hoofdluis geconstateerd wordt,
informeren we de ouders. Ziet u hoofdluis bij uw kind, meld dat dan bij de groepsleerkracht van uw kind.
Op woensdag 23 oktober zullen alle kinderen gecontroleerd worden op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk om
uw kind zonder gel naar school te laten gaan. Daarnaast vragen wij aan alle ouders/ verzorgers om uw kinderen
regelmatig te controleren.

Nieuws vanuit de werkgroep Buitenruimte
Tijdens de informatieavond en in de vorige nieuwsbrief hebben we u
geïnformeerd over de hoofddoelen van dit schooljaar. Eén van die hoofddoelen
is om het buitenleren vorm te geven. Er zijn een aantal ouders die hebben
aangegeven om te helpen, en Carolyn Duis (moeder van Siem groep 3 en Janne
groep 6) heeft zich aangemeld bij de werkgroep. Het eerste overleg is geweest en
de plannen beginnen steeds meer vorm te krijgen!
Wilt u zich alsnog aanmelden voor de werkgroep of denkt u dat u hulp kunt
bieden bij het realiseren van de buitenruimte? Neem dan contact op met Anke via
anke.tenbroeke@liemersnovum.nl
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Informatie van Bibliotheek Montferland – Kinderboekenweekmiddagen
Onder deze link vindt u een flyer met een uitnodiging voor de feestelijke Kinderboekenweekmiddag in Didam (9 oktober) en ‘s- Heerenberg (2 oktober).

Filmhuis Didam – Thomas de Stoomlocomotief - woensdag 16 oktober 2019
Op woensdag 16 oktober draait in het Filmhuis Thomas de Stoomlocomotief; opgraven en ontdekken. Meer
informatie vindt u onder deze link.

Vakantie-activiteit – Basketbalclinic 16 oktober
WelCom organiseert op woensdag 16 oktober samen met basketbalvereniging Dedein een supergave basketbalclinic. Alle informatie vindt u onder deze link.

Contactgegevens
RK Daltonbasisschool St. Jozef
Wehlseweg 48
6941 DM Loil
tel 0316-223875
Email: stjozefloil@liemersnovum.nl
Facebook: www.facebook.com/
Daltonbasisschool St Jozef
Website: www.stjozefloil.nl
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