Nieuwsbrief 2 – 13 september 2018

AVG formulier
Voor de school is het noodzakelijk om verschillende gegevens van uw kind te verzamelen,
persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we onder andere de naam, het adres en
resultaten van toetsen. Ook foto’s en film materiaal zijn (bijzondere) persoonsgegevens. Soms is
het nodig om informatie door te geven aan anderen. Om met deze persoonsgegevens te kunnen
werken hebben we uw akkoord nodig. Alle leerlingen hebben donderdag een formulier
meegekregen naar huis. Hierop staat meer info over de AVG wet en kunt u hierop reageren. We
ontvangen het formulier graag z.s.m. weer terug. Heeft u vragen over het formulier dan horen
wij dit natuurlijk graag.

Algemene informatieavond 25 september
Dinsdag 25 september is de algemene informatieavond. Deze is georganiseerd door het
team, de MR en de OR. Hierbij nodigen we alle ouders uit om te komen op deze avond.
Samen maken we de school en daarom hopen we op een grote opkomst.
De avond bestaat uit twee delen:
18.00-19.30: het eerste gedeelte geven de kinderen een rondleiding aan de ouders. Kinderen
leggen zelf aan hun ouders uit en laten de klas zien. Als ouders kun je zelf kijken hoe laat je
komt met je kind(eren) tussen 18.00-19.30. De leerkrachten zijn dan ook in de groepen om
vragen te beantwoorden en verdere info te geven. Tevens zal er een power point draaien in
de groep met algemene informatie uit deze groep.
Van 19.30-20.15 is er de mogelijkheid om de kinderen naar huis te brengen.
20.15-20.30: inloop met koffie/thee
20.30-22.00: Team, MR en OR blikken samen terug op vorig schooljaar en blikken vooruit op
dit schooljaar. Tevens zullen de financiële stukken van de OR besproken worden.

STAAL
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe taalmethode STAAL in groep 4 t/m 8. Vanuit
deze methode worden de taal-, spelling- en woordenschatlessen gegeven. We raden alle
ouders aan om deze methode te bekijken tijdens de informatieavond. Wij zijn er blij mee!

Groep 1,2,3
De eerste 3 weken in groep 1,2,3 zitten erop. Samen hebben we terug gekeken naar deze 3
weken. We zijn trots op de kinderen hoe ze samen werken, leren en spelen. We kunnen ons
voorstellen dat veel ouders zich afvragen hoe groep 1,2 en 3 naast elkaar werken. Tijdens
het eerste gedeelte van de algemene ouderavond staan de leerkrachten in de groep klaar
om dit uit te leggen en te laten zien.
We hebben de binnenkomst van groep 1,2,3 besproken. Hierin willen we wat veranderen
vanaf aankomende maandag 17 september.
8.20uur: de leerkracht van groep 1,2,3 doet de deur open en de kinderen van 1,2,3 gaan al
naar binnen met ouders.
8.30: de tweede bel gaat. Ouders nemen afscheid van hun kinderen en de leerkrachten
starten met het onderwijs.
Voor de kinderen van groep 4-8 blijft het hetzelfde (8.25 gaat de eerste bel en de kinderen
gaan naar binnen).

Schoolzwemmen groep 5/6
Groep 5/6 gaat schoolzwemmen, gemiddeld 1 keer in de maand. In de week dat groep 5/6
gaat schoolzwemmen is er geen gym voor deze groep op donderdag. Afgelopen jaar is dat
anders geweest omdat we een groep 4/5 hadden. Dit jaar willen we dat weer invoeren i.v.m.
de verdeling van de onderwijsuren.

Nieuws van de overblijf
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de
overblijf:
Groep 1, 2 en 3 zullen dit jaar overblijven in de kleutergroep.
Groep 4, 5, 6, 7 en 8 blijven over op het leerplein.
Tevens wordt er geen invullijst meer opgehangen bij groep 1/2/3.
Een verzoek aan de ouders om de bekers en trommels te voorzien van namen.
Groetjes Ingrid en Anne-Marie

Jantje Beton
Woensdag is de actie Jantje Beton gestart. In de bijlage staat nog een keer alle informatie.
Heb je nog vragen daarover, bel dan met Suzanne Nijhof- 06 288 151 65. Woensdag 26
september moeten de loten weer ingeleverd worden. We wensen alle leerlingen veel succes
en hopen samen op een mooie opbrengst. Als alle gezinnen 10 lootjes verkopen krijgen we
een extra speelpakket als school. Help je ook mee?

Studiedag vrijdag 14 september
Wij als team hebben vandaag een studiedag over “Leren zichtbaar maken” van John Hattie.
We zijn zeer benieuwd en in de volgende nieuwsbrief komen we erop terug.

Nieuws uit de OR
Het nieuwe schooljaar
2018/2019 is begonnen!
Met de start van het nieuwe schooljaar, hebben wij als OR ook onze werkzaamheden weer
opgepakt. De 1e vergadering heeft ondertussen plaatsgevonden.
Wat doet de ouderraad zoal, welke ouders zitten in de OR en bij wie moet u zijn met
vragen?
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam binnen- en
buitenschoolse activiteiten, denk hierbij aan: sinterklaasfeest, kerstviering, koningsspelen,
schoolreisje, avondvierdaagse, afscheidsavond van groep 8, algemene ouder infoavond,
hoofdluizenproject, overblijf en het tuinonderhoud/klussendag.
Voor de nieuwe ouders onder ons, willen wij ons even voorstellen.
De OR bestaat uit 9 leden, namelijk:
 Wendy ter Doest (voorzitter). Moeder van Mika in groep 6 en Kensi in groep 3
 Esther Weernink (penningmeester). Moeder van Jop in groep 7
 Yvonne Walterbos (secretaris). Moeder van Thijs in groep 4 en Luuk in groep 3
 Stefan ten Vregelaar. Vader van Lotte in groep 8, Meike in groep 6 en Stef in groep
4
 Herbert Molenveld. Vader van Merle in groep 6 en Gijs in groep 4
 Karin Kamphuis. Moeder van Lars in groep 6, Mirte in groep 5 en Kalle in groep 4
 Danny Hoogland. Vader van Thijs in groep 4 en Emma in groep 2
 Martijn Dijkhuis. Vader van Amber in groep 7 en Bo in groep 3
 Dianne Siemerink. Moeder van Ela in groep 2 en Kiki en Nauk
Verdeling klassenouders:
Groep 1 en 2 en 3 Dianne & Martijn
Groep 4
Danny & Yvonne
Groep 5 en 6
Karin & Herbert
Groep 7 en 8
Esther & Stefan
De overblijf wordt gecoördineerd door:
Ingrid te Lintelo & Anne-Marie te Lintelo
De luizenpluis wordt gecoördineerd door:
Dianne Wielens
Namens de OR wensen wij iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Mocht er iets niet duidelijk zijn of heeft u een vraag aan ons, spreek ons gerust aan.
Eventueel mailen kan ook naar jozefschoolor@gmail.com.

Data op een rij
12 september
14 september
25 september
26 september
1 oktober
3 oktober

Start Jantje Beton
Studiedag – alle leerlingen vrij
Infoavond groep 1-8 en info vanuit MR en OR (start 19.00uur)
Inleveren loten Jantje Beton
Fietscontrole groep 1-8
Opening Kinderboekenweek – voorstelling in kleintje Bieb

5 oktober
17 oktober
20-28 oktober
17 november
3 december

Bijlage
-

Jantje Beton

Familieavond – afsluiting gouden weken
Studiedag Keender – alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Klussendag
Studiemiddag – alle leerlingen s ’middags vrij

