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Beste ouders, verzorgers,

En dan zit je aan de vooravond van de Dalton visitatie. Na ruim drie jaar hard werken
is de dag gekomen dat we aan de visiteurs mogen laten zien wat we allemaal bereikt
hebben. Hoe mooi is dat?
Vol vertrouwen gaan we deze dag tegemoet. We kennen onze parels en we kennen
onze ontwikkelpunten.
Ontwikkelpunten zien we met name in de certificering van twee leerkrachten en door
het vertrek van juf Patricia is er nog geen nieuwe Dalton coördinator. Tevens werken
we nog niet met portfolio’s. Werken met portfolio’s is een prachtige manier om kinderen
te leren reflecteren op zichzelf. Normaal gesproken stond dit al in de steigers maar
doordat we verschillende nieuwe teamleden kregen zijn we eerst weer de basis aan
het leggen voordat we weer een stap verder maken.
Kwaliteiten bezitten we ook zeker. De planvaardigheden en de zelfstandigheid van
onze kinderen is goed, de manier waarop, met wie en waar ze samenwerken is goed.
Het onderwijs leunt op een prettig klimaat. Kortom: een leuke, kleinschalige school
waar op een mooie manier geleerd wordt.
Het is nu aan de visiteurs om te bepalen of dit Dalton genoeg is. We wachten af.
Volgende week starten we ook weer met het EU Schoolfruit- en groenteprogramma.
Een project van 20 weken, waarbij de kinderen drie keer per week een gezonde
traktatie krijgen. Dit komt niet in plaats van het tussendoortje, maar is echt een
extraatje. Halm BV is onze leverancier en zal ons, hopelijk, wekelijks verrassen met
lekkere stukjes fruit en groente.
Op donderdag 21 en vrijdag 22 november zijn er studiedagen en zijn de kinderen vrij.
Op donderdag is er voor het team een bijwerkdag. Aan het einde van deze dag gaan
we samen met het team van De Ontdekking naar Utrecht. Daar gaan we naar de
musical Mamma Mia, de kroeg in, overnachten we in een hotel, gaan we shoppen en
wandelen. Even de boog ontspannen zodat we daarna weer op volle spanning de
mooie decembermaand in kunnen stuiteren. We hebben er zin in!
Zodra we weten of we onze Daltonlicentie hebben gehaald laten we u dit uiteraard
weten. Hou de Social Schools app in de gaten!
Ik wens u een fijne novembermaand.

Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur
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Jarigen
November

Donderdag 7 november:
06-11

Femm Giesen

13-11

Liz Geurds

Dalton visitatie

Jurre van Maanen
17-11

Lynn van Maanen

19-11

Saar Visser

26-11

Aileana Steur

28-11

Eva Bus

03-12

Sten Jansen

04-12

Nela Elbers

05-12

Lindsay Wilting

Donderdag 14 november 14:15 uur:
Diploma-uitreiking Mediatoren

Sinterklaas

Donderdag 21 en vrijdag 22 november:
Studiedagen
Alle kinderen vrij

Donderdag 5 december:
Sinterklaasviering
Uitslapen op Vrijdag 6 december:
09:30 uur start school
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Agenda
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
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Dalton visitatie

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

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

11-11-2019

12-11-2019

13-11-2019

14-11-2019

15-11-2019

16-11-2019

17-11-2019

Juf Anke
afwezig

14:15 uur
Diplomauitreiking
Mediatoren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18-11-2019

19-11-2019

20-11-2019

21-11-2019

22-11-2019

23-11-2019

24-11-2019

Studiedag
Alle kinderen
vrij

Studiedag
Alle kinderen
vrij

Meester Bart
afwezig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

25-11-2019

26-11-2019

27-11-2019

28-11-2019

29-11-2019

30-11-2019

01-12-2019

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

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

02-12-2019

03-12-2019

04-12-2019

05-12-2019

06-12-2019

07-12-2019

08-12-2019

Juf Anke
afwezig
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Sinterklaas
viering

09:30 uur
start school

Even voorstellen
Hoi,
Ik ben juf Angela Heering, 28 jaar en woon samen met mijn man Thijs in
‘s-Heerenberg.
Wanneer juf Fleur met verlof gaat neem ik van haar groep 1/2 over.
De komende 2 weken zijn juf Fleur en ik nog samen aanwezig en vanaf
maandag 18 november zal ik de groep alleen overnemen.
6 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo op Iselinge Hogeschool
te Doetinchem. Sindsdien ben ik werkzaam in het onderwijs en via het PON
(invalpool) ben ik nu terecht gekomen op Daltonbasisschool St. Jozef.
De onderbouw is waar mijn hart ligt, dus dat gaat helemaal goed komen in
groep 1/2!
In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, loop ik gemoedelijk een rondje
hard door het prachtige Montferlandse bos en ga ik graag uit eten met mijn
man en/of vrienden.
Mocht u meer van mij willen weten, spreek mij gerust aan.
Ik ben altijd in voor een praatje.

Uitreiking diploma Mediatoren - woensdag 14 november
Op vrijdag 25 oktober is meester Bart begonnen met het opleiden van nieuwe mediatoren in het kader van de Vreedzame
School. Deze mediatorentraining bestaat in totaal uit drie momenten waarop de leerlingen uitleg krijgen hoe je het best een
conflict op kunt lossen.
De nieuwe mediatoren zijn Eva, Liv, Fleur, Madelon, Tess en Jonas.

Op donderdag 14 november is de laatste mediatoren training. Aansluitend is de diploma uitreiking om 14:15 uur. Ouders van
de nieuwe mediatoren en anderen geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om dit moment bij te wonen.
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Studiedagen - donderdag 21 en vrijdag 22 november
Let op: donderdag 21 en vrijdag 22 november zijn alle kinderen vrij in verband met studiedagen!

Sinterklaas
Vanaf 11 november zijn we op school al bezig met Sinterklaas en zijn pieten! Zondag 17 november komt hij samen
met zijn pieten aan in Loil. Vertrek vanaf het kerkplein om 13:15 uur om de Sint in te halen en vervolgens samen
met de Sint en zijn pieten naar de Zomp te gaan!
In de week van 11 november krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 en de peuters bij Humpy Dumpy een kleurplaat.
Het zou fijn zijn als de kleurplaten (of een zelfgemaakte tekening en/ of knutselwerk) vrijdag 15 november worden
ingeleverd bij juf Corina zodat deze in de Zomp opgehangen kunnen worden.
In de groepen 5-6 en 7-8 zullen in de week van 11 november lootjes worden getrokken. De surprises en gedichtjes
kunnen vanaf dat moment worden gemaakt. De surprises moeten op dinsdag 3 december op school zijn. U kunt de
creaties dinsdagmiddag om 14:30 uur of woensdagmiddag om 12:45 uur komen bewonderen.
Het thema is dit jaar ‘Bouwen’. Bouwen aan je toekomst, bouwen aan je vriendschap, bouwen aan je hobby, enz.
Op vrijdag 29 november zal er voor alle kinderen Pietengym zijn!
Sinterklaas zal op donderdag 5 december met zijn pieten weer op school komen. Vanaf 8:15 uur zullen er deze dag
pieten op het schoolplein zijn. Sint zal rond 8:35 uur komen. Komt u ze ook begroeten op het schoolplein? De rest
van de dag wordt het Sinterklaasfeest gevierd in alle klassen. Dit betekent dat de gymlessen voor de groepen 1-2
en 3-4 niet door gaan deze dag.
Vrijdag 6 december is de school om 8:30 uur open, de school start 9:30 uur. Verder info volgt via Social Schools.

Kerst
Als de Sint vertrokken is zal de school weer versierd worden in de Kerstsfeer.
Donderdag 19 december vieren we Kerst op school. Eerst gaan de kinderen genieten van een kerstbuffet. Hierna
gaan we samen vieren in de kerk. Noteert u het vast in uw agenda? Nadere info volgt via Social Schools.
Vrijdag 21 december is de school om 8:30 uur open, de school start 9:30 uur.
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Lampionnenoptocht - zaterdag 9 november
Schutterij St. Martinus Greffelkamp organiseert op zaterdag 9 november een lampionnenoptocht. Meer informatie vindt u
onder deze link.

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

Sportbuurtwerk (herhaald bericht)
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.

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

6

