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Welkom in het nieuwe schooljaar 2018-2019
Afgelopen maandag lag de rode loper uit en hebben we samen de première beleefd van het
schooljaar 2018-2019. De titel van dit jaar is: Samen Stralen! Het was voor ons een stralende
start en we hebben genoten van alle kinderen maar ook zeker van de grote opkomst van
ouders. Na de opening was er koffie en thee voor de ouders namens de MR en OR.

Bedankt Hofstede Tweewielers uit Beltrum voor de paaltjes op de rode loper.

Gouden weken
Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. Deze Gouden Weken staan voor het
goud dat we in handen hebben: het smeden en kneden van de interactie tussen de leerling
en de leerkracht (en de leerlingen onderling) zodat in alle groepen een fijne sfeer heerst een
heel schooljaar lang! Ze zijn essentieel voor de groepsvorming en het realiseren van een
positief groepsklimaat in de groep. Centraal staat (hernieuwd) kennismaken met elkaar,
afspreken en samenwerken in de groepen. Ons doel ten aanzien van de Gouden Weken is het
creëren van respect voor en acceptatie van elkaar, waardoor de sfeer in de groep fijn is en
iedereen maximaal kan presteren.
Dit jaar staan we op schoolniveau extra stil bij het opruimen. Hoe laten we onze werkplek
achter? Hoe zorgen we er samen voor dat de school netjes blijft? In de gemeenschappelijke
ruimtes en in alle groepen hangt dezelfde picto voor het opruimen. Misschien een tip om
hier thuis ook aandacht aan te schenken.
We sluiten de Gouden Weken wederom af op de familieavond. Deze staat gepland op 5
oktober. Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd om de resultaten in de groepen te

bekijken.
De ontwikkeling van de kinderen werkt optimaal via de gouden driehoek: kind-ouder-school.
Alleen samen kunnen we veel bereiken en hebben we elkaars expertise nodig om de
kinderen optimaal te laten ontwikkelen. We dragen samen verantwoordelijkheid door eerlijk
en respectvol naar elkaar te luisteren zodat alle kinderen zich optimaal en gelukkig kunnen
ontwikkelen.
Wij hebben er veel zin in en wensen iedereen een goed en stralend schooljaar toe.

Nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief. Eén keer in de twee weken zal op vrijdag een nieuwsbrief
verschijnen. Is er veel nieuws dan zal er een extra nieuwsbrief verschijnen. Een vast
onderdeel in de nieuwsbrief wordt “nieuws uit de OR”. Daarnaast staat onder elke
nieuwsbrief nog belangrijke data van de komende twee maanden.
Ook wat plaatsen in de nieuwsbrief? Stuur dit dan voor vrijdagmorgen 8 uur naar
m.ribbers@jozefrietmolen.nl.

Schoolkalender
De schoolkalender staat weer op de website. De komende weken zullen wij vanuit het team
en directie nog meer relevante info voor ouders in deze kalender plaatsen. Mist u toch iets of
werkt iets niet naar behoren, laat het dan weten. Op de schoolkalender staan de
studiedagen: 14 september, 17 oktober, 7 februari, 18 februari en 2 juli. De kinderen zijn
deze dagen vrij. De eerste studiedag is dus al op vrijdag 14 september. Dit is al heel snel. We
hopen dat het voor iedereen te regelen is.

Topondernemers
Het nieuwe thema van topondernemers sluit aan bij de gouden weken. In de groep 1-4 is het
thema “met z’n allen” en in groep 5-8 is het thema “ik-jij-wij”. Voor deze thema’s zijn we op
zoek naar oude kranten, tijdschriften en supermarktfolders. Deze kunnen ingeleverd worden
bij juf Elaine in groep 4. De afsluiting van dit thema vindt plaats tegelijk met de familieavond.
De andere thema-afsluitingen vinden plaats op de laatste woensdag voor een vakantie.

Luizenvrij
We zijn het schooljaar luizen vrij begonnen. Afgelopen maandag hebben onze luizenmoeders
de eerste controle gedaan. Laten we dit samen zo houden!

Inloopspreekuur GGD Verpleegkundige Maria Krabbenborg
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding,
psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of
ogen test helpt zij u graag. Loop gerust binnen op: woensdag 19 September,
dinsdag 5 Februari en woensdag 19 juni 8.15 - 9.15 uur. Kunt u deze data niet op het
inloopspreekuur op uw school komen en u heeft toch een vraag, stuur dan een e-mail naar
Maria Krabbenborg. m.krabbenborg@ggdnog.nl

Bedankt VV Rietmolen en Kim Rupert
Afgelopen maandag werden we verrast door Diny met 5 voetballen van VV Rietmolen. Net
voor de vakantie hadden we van Kim Rupert ook al 6 ballen gekregen. We zijn er erg blij mee
en danken jullie allebei. Het zal voor veel balplezier zorgen bij de kinderen.
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Data op een rij
14 september
18 september
1 oktober
5 oktober
17 oktober
20-28 oktober

Studiedag – alle leerlingen vrij
Infoavond groep 1-8 en info vanuit MR en OR (start 19.00uur)
Fietscontrole
Familieavond – afsluiting gouden weken
Studiedag Keender – alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

Bijlage
-

Flyer sporturen
Kleurwedstrijd Berkelland brandweer
Leaflet toneelles

