NIEUWSBRIEF
Nummer 5 - schooljaar 2019-2020

Januari 2020

Beste ouders, verzorgers,

S
Het gehele team van onze school wil u graag een spetterend nieuwjaar toewensen. We hopen
dat 2020 mooie dingen voor u in petto heeft.
Op de eerste zaterdag van de Kerstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Marion.
Tijdens een indrukwekkend samenzijn bij Steak’m kreeg juf Marion het afscheid dat ze
verdiende. Namens de familie mag ik iedereen bedanken die op één of andere manier zijn
medeleven heeft laten blijken. Ze hebben dit als een steun ervaren.
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Na deze zaterdag is iedereen moe maar voldaan aan de kerstvakantie begonnen. Een tijd om
even de accu op te laden en even niet aan alle regels te denken. Maar dat moet ook weer niet
te lang duren…. Ik merk dat de kilo’s eraan komen alsof het niets is….. Dus na twee weken is
het weer lekker om te starten. De normale structuur, een normale weektaak, soms lijkt het zo
gewoon maar is het zo heerlijk! Iedereen weer vol aan de bak.
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Binnen groep 1-2 gaan de kinderen werken met een nieuw planbord. De structuur is
vergelijkbaar maar het nieuwe bord biedt meer mogelijkheden en ziet er mooier uit.
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Ook de wand gaat deze week open. In de vakantie zou er een gat worden gemaakt maar voor
de zekerheid gaat er toch een latei in. Dit om te zorgen dat de muur niet in kan zakken. Aan
het einde van deze week moet alles klaar zijn en kan er tijdens vaste momenten echt worden
samengewerkt tussen peuters en kleuters.
Groep 8 gaat langzamerhand het vizier op de eindtoets, de eindmusical en het schoolverlaterskamp richten. Zij zitten nu echt in het staartje van onze school en zijn straks ook echt toe aan
de volgende stap.

T

E

N
D

Kortom er zijn weer vele perspectieven voor het komende jaar. We hopen dan ook dat er vele
mooie dingen gaan gebeuren!
Zelf willen we het buiten leren dit jaar realiseren en tegelijkertijd het buiten leren ook naar
binnen halen. Zo zijn we aan het kijken en aan het overleggen of we onze hal en de gangen
op een natuurlijke manier in kunnen richten. Een natuurlijke lijn met zoveel mogelijk natuurlijke
materialen. Zo kunnen we uiteindelijk een lijn door onze school realiseren. Een plek waar
buiten en binnen samen komt. Het zou geweldig zijn als ons dit gaat lukken.

Wie weet wat 2020 allemaal gaat brengen……. We wachten het ‘rustig’ af…….
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Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur
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Jarigen
Zondag 12 januari:

Januari
07-01

Wout Peters

11-01

Nina Mom

Jeugd Pronkzitting Steak’m

Joey Sweers

25-01

Kyan Luijmes

28-01

Bram Kaptein

29-01

Lian Elbers

Jax van de Wetering
01-02

Fenna Cornelissen

02-02

Nelson van der Meer

04-02

Forrest Godschalk

Maandag 13 januari 15:00 uur:
MR-vergadering

Maandag 20 januari 20:00 uur:
OV-vergadering

Maandag 3 en dinsdag 4 februari:
Studiedagen: alle kinderen vrij!
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Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

06-01-2020

07-01-2020

08-01-2020

09-01-2020

10-01-2020

11-01-2020

12-01-2020

Vreedzame
School start
blok 3

Juf Anke
afwezig

Nieuwsbrief 5

Meester Bart
afwezig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

13-01-2020

14-01-2020

15-01-2020

16-01-2020

17-01-2020

18-01-2020

19-01-2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

20-01-2020

21-01-2020

22-01-2020

23-01-2020

24-01-2020

25-01-2020

26-01-2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

27-01-2020

28-01-2020

29-01-2020

30-01-2020

31-01-2020

01-02-2020

02-02-2020

14:00 uur:
Jeugd Pronkzitting Steak’m

15:00-16:30 uur:
MR-vergadering

20:00-21:30 uur:
OV-vergadering

Juf Anke
afwezig

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

03-02-2020

04-02-2020

05-02-2020

06-02-2020

07-02-2020

08-02-2020

09-02-2020

Studiedag:
Alle kinderen
vrij

Studiedag:
Alle kinderen
vrij

Nieuwsbrief 6
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Leerlingenraad 2019-2020 - verslag vergadering 10 december jl.
De vergadering was 10 december 2019. We begonnen met de ideeën van de ideeënbus.
Het eerste idee was van Wessel: een gamedag organiseren op school. Doen we niks mee, want het heeft geen functie voor op
school, want we zijn op school om te leren en niet om te gamen.
Het tweede idee was van Rik nieuw gereedschap voor de moestuin. Werken in de moestuin doen groep 6/7/8. We gaan kijken
hoeveel het kost en welk gereedschap hij zou willen. Daarvoor zijn wij naar Rik geweest en hij zou zelf onderzoeken wat voor
gereedschap en hoeveel het kost.
Het 3de idee was van Janne: fijnere kapstokken want ze zitten bomvol. Als het goed is is Vera naar Janne gegaan en heeft
gevraagd of het wel echt nodig is en als het echt nodig is moest zij even langs haar juf.
4de idee: 2 weken vrij van Thyme. Doen we niks mee, want we hebben al vakanties en het heeft geen functie voor op school.
Wij hadden ook zelf Ideeën.:
Indy, Tess 7 en Marit wilden pingpongen en die bedjes zijn nog weg. Beter buiten opruimen en geld voor schoolplein gebruiken
om nieuwe materialen aanschaffen.
Ideeën vanuit meesters en juffen waren er ook:
- Mee denken over opdracht keuzekast.
- Nadenken over opdracht keuzekast.
Opmerkingen van ons:
- De school was met kerst leuk versierd en de leerlingenraad is blij dat te zien.
Vragen van ons:
- Hoe zat het precies met het idee voor de keuzekast? Bespreken met klasgenoten over ideetjes voor de nieuwe keuzekast.
Vraag van de juf: wat vonden jullie van de Daltonvisitatie?
Het ging goed, het idee was om ook te overleggen met de andere school, maar dit was niet echt nodig. Want andere scholen zijn
veel groter en anders en die hebben andere dingen nodig dan wij.
Dit was het einde van het stukje van de leerlingenraad.
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Jeugdpronkzitting Steak’m - zondag 12 januari
Op zondag 12 januari is er een Jeugd Pronkzitting bij Steak’m in Nieuw-Dijk. De zaal gaat open om 13:30 uur, aanvang
14:00 uur. Klik op deze link voor alle informatie.

Filmhuis Didam - ‘Frozen II’ zondag 19 januari 10:00 én 14:00 uur
Op zondag 19 januari draait in het Filmhuis Didam de film ‘Frozen II’.
Elsa probeert te achterhalen hoe ze aan haar magische krachten komt. Samen met zus Anna, sneeuwpop Olaf en
Kristoff trotseert ze weer en wind tijdens haar ontdekkingsreis. Reserveer hier direct een plekje (inclusief drankje en
versnapering)!

Studiedagen maandag 3 en dinsdag 4 februari
In verband met studiedagen zijn alle kinderen op maandag 3 en dinsdag 4 februari vrij. De juffen zijn deze dagen druk met het
klaarmaken van de rapporten.
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2020
TEAMWORK
MAKES THE
DREAM
WORK
Contactgegevens

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