
 
 

Nieuwsbrief 3 – 28 september 2018 

Familieavond 5 oktober 
Na een geslaagde familieavond vorig jaar, nodigen wij jullie graag weer uit om samen met ons en alle 
families te proosten op een goed en gezellig schooljaar. Vorig jaar begonnen we de familieavond met 
een rondleiding door de leerlingen. Omdat we dat afgelopen dinsdag al hebben gedaan, slaan we dit 
over. We beginnen de avond om 18.15uur en eindigen om 20.00uur met een gezamenlijke afsluiting. 
Deze avond kunnen jullie weer genieten van allerlei leuke activiteiten die we hebben georganiseerd 
onder het genot van een hapje en een drankje. Bonnetjes voor eten en drinken kunnen jullie op de 
avond zelf kopen voor een gering bedrag (graag kleingeld mee nemen). Het belooft weer een mooie 
avond te worden, graag tot dan!  
Groetjes, Ouderraad en team Basisschool St. Jozef 

 

Algemene informatieavond en de 5 kernwaarden 
Afgelopen dinsdag  hebben we de algemene informatieavond gehad. 
De opzet was anders dan voorgaande jaren. We waren heel blij met 
de grootse opkomst, zowel bij het eerste als het tweede deel. Dat 
geeft aan hoe betrokken iedereen is.  Graag horen we  jullie 
ervaringen terug over deze avond. Per mail kunnen jullie reacties 
sturen naar m.ribbers@jozefrietmolen.nl. 
Tijdens het laatste deel van de avond hebben we onze 5 
kernwaarden gepresenteerd: samen, beweging, kwaliteit, 
verantwoordelijk en trots! Deze 5 kernwaarden zullen dit jaar inhoud 
krijgen en uitgewerkt worden. Daarbij zullen we de input van afgelopen dinsdag meenemen. Bedankt 
voor ieders inbreng. 

 

Rots en water 
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt/gehoord hebben geef ik dit jaar aan alle kinderen op onze school 
Rots en Water training. Het Rots en Water programma is een oer-Nederlands 
weerbaarheidsprogramma dat zich in de afgelopen twintig jaar tot een internationaal programma 
heeft ontwikkeld. Het is een psycho fysieke methode. Dit houdt in, dat de kinderen leren door te 
oefenen en te ervaren. Rots en Water is 80% doen en 20% praten 
Bij Rots en Water gaat het om een bewustwordingsproces. Bewustwording van de eigen gevoelens 
en emoties zoals die zich in het lichaam uitdrukken, en bewustwording van eigen kwaliteiten en 
mogelijkheden.  
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Wij hebben als school gekozen voor dit programma omdat wij hier goede ervaringen mee hebben. 
Ook merken wij dat leerlingen bij ons op school erg fysiek zijn ingesteld. Deze psycho fysieke 
werkwijze doet recht aan de eigenheid van elk kind. Elk kind leert op zijn eigen manier en volgt een 
eigen, uniek ontwikkelingstempo.  
Groetjes Juf Anne 

 
Studiedag Leren zichtbaar maken 
Vrijdag 14 september  hebben we als team samen met een andere Keenderschool een studiedag 
gehad over “Leren zichtbaar maken” van John Hattie. John Hattie heeft alle onderzoeken op het 
gebied van leren naast elkaar gelegd en gekeken: wat werkt het beste voor het leren bij een leerling? 
Bij leren zichtbaar maken draait het om de vragen: 

- Wat kun je al? 
- Wat is je volgende stap? 
- Wat heb je nodig om de volgende stap te zetten? 

We hebben het als zeer leerzaam ervaren en het past bij de ontwikkeling die we als school inzetten: 
leerlingen meer meenemen in het eigen leerproces door duidelijke succescriteria vooraf en 
doelen/leerlijnen inzichtelijk maken voor leerlingen . 18 februari hebben we de tweede studiedag. 
 

Fietscontrole 1 oktober 
Maandagmiddag 1 oktober vindt de fietscontrole plaats voor groep 1-8. De kinderen moeten 
allemaal de fiets meenemen. De controle wordt uitgevoerd door onze techniekmannen en 
de vader van Thijs en Luuk Temmink. Alvast bedankt! Samen gaan we voor goed verlichte 
fietskinderen in de donkere winterdagen. 
 

Mobiele telefoons 
Als school krijgen we vragen of leerlingen de mobiel mee mogen nemen naar school. De kinderen 
hebben de telefoon niet nodig op school. We kunnen ons voorstellen dat er gevallen zijn waarbij 
jullie je zoon of dochter de telefoon toch mee willen geven zodat hij of zij de telefoon voor of na 
schooltijd kan gebruiken in geval van nood. Mocht de telefoon meekomen dan geeft het kind de 
telefoon aan de leerkracht om 8.30uur. Om 15.00 uur mag de telefoon weer opgehaald worden. 
 

Anders zijn is heel gewoon 
Vrijdag 5 oktober wordt er een gastles gegeven in groep 7/8. Het gaat over gehandicapten in de 
samenleving: “Anders zijn is heel gewoon”.  

 

AVG formulier 
We missen nog wat AVG formulieren. Graag inleveren bij de leerkracht van jullie kinderen. 
Dan kunnen we starten met de verwerking van de gegevens. 



 

Herfsttinten 
De versiergroep heeft de school in mooie herfsttinten omgetoverd. Dankjewel! 
 

Data studiedagen 
Alle studiedagen zijn bekend voor dit schooljaar. Er zijn twee middagen bijgekomen. Hieronder alle 
studiedagen/middagen  op een rij. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij! 

 Woensdag 17 oktober  

 Maandagmiddag 3 december 

 Donderdag 7 februari 

 Maandag 18 februari  

 Maandagmiddag 11 maart 

 Dinsdag 2 juli 

 

Nieuws uit de MR 
Op de volgende data hebben wij een 
vergadering:  
dinsdag 9 oktober, maandag 12 
november, maandag 10 december, 
maandag 14 januari, maandag 11 februari, maandag 18 maart, maandag 8 april, maandag 
20 mei en maandag 17 juni. 
Jullie zijn altijd welkom als  toehoorder. 

 

Nieuws uit de OR 
 

 
Data op een rij 
1 oktober  Fietscontrole groep 1-8 
3 oktober  Opening Kinderboekenweek – voorstelling in kleintje Bieb 
5 oktober  Familieavond – 18.15uur tot 20.00uur 
9 oktober  MR vergadering 20.00uur 
17 oktober  Studiedag Keender – alle leerlingen vrij 
20-28 oktober  Herfstvakantie 
12 november  MR vergadering 19.30uur 
17 november  Klussendag 
19-22 november Ouder-kindgesprekken 
3 december  Studiemiddag – alle leerlingen s ’middags vrij 
5 december  Sinterklaas op school 
10 december  MR vergadering 19.30uur 
19 december  Afsluiting topondernemers – 12.00uur 
20 december  Kerstviering 
 

Bijlage 
- Scouting Neede 
- Needse Sportweek 



- Ingezonden stuk van een ouder 
- Sensi-therapie 
- Gymnastiek 

- Zwem4daagse Neede 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


