
 
Nieuwsbrief 6 – 16 november 2018 

 

Welbevindgesprekken 
Volgende week maandag en dinsdag zijn de welbevindgesprekken. 
In dit gesprek staat het welbevinden van het kind centraal. Als 
voorbereiding op de welbevindgesprekken heeft elk kind het 
ontwikkelplan ingevuld en besproken met de leerkracht. Dit 
ontwikkelplan is de leidraad voor het gesprek.  

 Groep 1-3 : leerkracht met ouder(s) 

 Groep 4-8: leerkracht met kind en ouder(s). 
We wensen iedereen goede gesprekken. 

 
Sinterklaas 
Woensdag 5 december is het weer zover! Sinterklaas en zijn pieten brengen een bezoek aan 
BS St. Jozef. Om alles goed te laten verlopen, willen we jullie alvast van het volgende op de 
hoogte stellen: 

- Vrijdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. De kinderen nemen 
hun eigen schoen mee naar school. 

- Dinsdag 27 november gaan groep 5/6 en 7/8 lootje trekken. Zij krijgen die dag €5,- 
mee naar huis. Daarnaast krijgen ze een stappenplan waarin precies beschreven staat 
wat er van de kinderen verwacht wordt: cadeautje(s), surprise en gedicht.  

- Maandag 26 november is de pietenmiddag voor groep 1/2/3 en 4. Hiervoor zoeken 
we nog hulpouders. Opgeven kan bij de eigen leerkracht. 

 
Teambijeenkomst visie 
Vanuit onze kernwaarden willen we een verdiepingsslag maken met onze visie.  Daarom zijn 
we afgelopen maandagmiddag/avond als team naar de Gasfabriek in Deventer geweest voor 
een bijeenkomst. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van “ onze leerlingen in de 
toekomst”. Wat hebben onze leerlingen nodig om gelukkig en succesvol te zijn in de 
toekomst? Wat komen ze tegen? Ter inspiratie hebben we een rondleiding gehad door de 
Gasfabriek. Dit is een business innovatie campus voor starters, studenten en ondernemers. 
Het was voor ons als team zeer inspirerend. 10 december hebben we de tweede 
teambijeenkomst. 



Gezocht 
Van vakantie tot vakantie werken we op school met TopOndernemers aan een bepaald 
thema. Om het thema levendig te maken reserveren wij vlak voor de vakantie boeken bij de 
bibliotheek in Neede die aansluiten bij het thema. Graag willen wij hierbij de hulp 
inschakelen van een ouder die deze boeken bij de bieb op kan halen, naar school wil 
brengen en ze na een vakantie weer wil terugbrengen om vervolgens de nieuwe boeken op 
te halen. Aanmelden kan door te mailen naar: e.vandenbrink@jozefrietmolen.nl 

 
Pas op….vuilniswagen op donderdagmiddag 
Een ouder uit de OR gaf aan dat elke donderdagmiddag tijdens het uitgaan van de school 
een vuilniswagen het vuil op haalt in de van Everdingenstraat. Dit zorgt voor onveilige 
situaties. Als school hebben we contact gezocht met Ter Horst. Ze snappen onze zorg maar 
de rit verplaatsen is helaas niet mogelijk. Wel wordt de chauffeur van de vuilniswagen 
gevraagd om extra goed op te letten.  
 

Oudpapiergelden  
Maandelijks  zamelen we oud papier in. Vooral de leerlingen van groep 8 en meester Harry 
zijn daar erg druk mee. Al dat harde werken wordt beloond. De volgende wensen kunnen 
vervuld worden door de gelden van het oud papier: 

- De software die hoort bij onze nieuwe taalmethode STAAL 
- Workshops van “Beweegwijs” in het voorjaar 
- Koffiezetautomaat (kom gerust proeven) 

Bedankt groep 8, meester Harry en alle mensen uit Rietmolen voor alle papier.  
 

 
 

Inval 
Juf Anne en juf Elaine gaan 28,29 en 30 november naar een training  van Rots en Water. 
Daarom is er deze dagen inval in groep 4. Tevens zal op maandag 26 november inval zijn in 
groep 5/6. 
Juf Nicky gaat volgende week verhuizen. Er is inval in groep 1,2,3 op donderdag en vrijdag.  
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Nieuws uit de MR 

 

Nieuws uit de OR 
Morgen  is de klussenmiddag en we starten 
om 13.00uur. Voor deze middag  staan de 
volgende klussen op de planning: regulier tuinonderhoud, wilgen knotten, schilderen van 
4 deuren  en 2 bergingen opruimen in de school. Tevens komen de schoolverlaters van 
vorig schooljaar de boom poten die ze cadeau hebben gegeven aan de school. 
Enkele ouders willen (ivm de sinterklaasintocht in omliggende plaatsen) graag s ’morgens 
beginnen. Wil jij ook? Dan kun je om 10.00uur aansluiten. Alvast bedankt! 
 
 

Ouderbijdrage 
Deze week krijgt uw oudste kind weer een brief voor de ouderbijdrage mee. Wilt u zo 
vriendelijk zijn, deze voor 31 december te betalen? Bij vragen en/of opmerkingen horen 
wij het graag. 
Vriendelijke groet, namens de Ouderraad, 
Esther Weernink (penningmeester) 
JozefschoolOR@gmail.com” 

 
Data op een rij 
17 november  Klussenmiddag 13.00uur (en 10.00uur) 
19 en 20 november Ouder-kindgesprekken / welbevindgesprekken 
26 november  Pietenmiddag groep 1-4 
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) 
 Volgende week donderdag is er een sportuur Tennis bij de DAR van 15:30-16:30u. 

Tennis leraar Jord geeft deze les. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen hieraan mee 
doen. Kosten: 1,50 per deelname. Geen opgave nodig! 

  
Beste ouders, 

 

“kleintje Bieb” bestaat nu precies vier jaar.  

Met enthousiasme en goede inzet van veel vrijwilligers proberen we de Bieb 

in ons dorp draaiende te houden. 

Toch gaan er weleens dingen mis, waar wij helaas geen grip op hebben. 

Ook merken we dat dit niet altijd als prettig ervaren wordt. 

We hebben het met name over de boetes die jullie per kaart thuisgestuurd 

krijgen. 
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Onlangs zijn we hierover in gesprek gegaan met Heleen Tijink van de Bieb Oost Achterhoek, die ook 

de schoolbijeenkomsten verzorgt. 

De boetes worden geregeld door de centrale van de BOA. Daar valt niets aan te veranderen. 

Mocht het zo zijn dat de “witte kaartjes” toch nog binnenkomen en U zeker weet dat de boeken zijn 

ingeleverd, kunt u ze gerust verscheuren. 

 

Wilt U er svp voor zorgen dat de boeken op tijd ingeleverd worden? 

Gaat er onverhoeds toch iets mis via de scanner, dan is dat onze verantwoordelijkheid! 

Dit wordt dan meteen geregeld. 

 

Bovengenoemde informatie is voor velen onder u bekend! 

Deze heeft afgelopen schooljaar in de nieuwsbrief van okt.gestaan. 

De reminder is speciaal bedoeld voor ouders die pas een kind op de basisschool hebben. 

 

Als een samenwerking positief verloopt, kan er met een vooruitziende blik aan verbetering gewerkt 

worden.Zo wordt er elk einde schooljaar geevalueerd met Heleen van de Bibliotheek Oost Achterhoek, 

school en “kleintje Bieb”. Er worden nieuwe afspraken gemaakt en activiteiten georganiseerd. 

Afgelopen schooljaar is door de BOA een leesavond belegd, met als thema: “Interactief lezen!” 

Niet druk bezocht, maar ouders en leerkrachten spraken er positief over. 

Oktober jl. hebben we de theatergroep “Peer Tof” in de Bieb uitgenodigd. De voorstelling sloot 

naadloos aan bij het thema van de Kinderboekenweek. 

 

Tijdens de evaluatie juni jl. is afgesproken dat elke leerling van de Jozefschool een eigen biebtas 

krijgt, van een naam voorzien. 

Het is zo ver, de tassen zijn binnen en worden z.s.m. tegelijk in elke groep uitgedeeld. 

De bedoeling ervan wordt tegelijkertijd uiteengezet. 

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn; we zijn ten allen  tijde bereikbaar!!! 

 

We wensen  iedereen nog veel leesplezier en we hopen nog op veel bezoek aan  onze Bieb 

 

Namens de werkgroep: Elly Doove, Will Piepers, Jose van Lith 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 


