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Welkom Pip en Willem
De komende maand mogen we 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1. Pip en Willem
worden in januari allebei 4 maar zijn begonnen met inlopen. We wensen Pip, Willem en de
gezinnen een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school.

Welkom juf Marjolein
Hallo allemaal.
Mijn naam in Marjolein Stegeman. Ik ben 38 jaar,
woon in Borculo samen met mijn man Remco en onze
dochter Suus (7 jaar) en zoon Teun (1 jaar).
Na de kerstvakantie zien jullie mij op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 1, 2 en 3. In de weken
vóór de kerstvakantie ben ik al één dag in de week in
deze groep te vinden.
Afgelopen woensdag heb ik een dagje meegedraaid
en kennis gemaakt met de kinderen. Ook een aantal
ouders heb ik toen al even kort gesproken.
Ik heb erg veel zin om de rest van dit schooljaar op de
St. Jozef te gaan werken. Wil je meer van me weten of
even kennis maken: loop gerust bij me binnen!
Hartelijke groet, Marjolein
We wensen juf Marjolein een goede en fijne tijd bij ons op school.
Tot aan de kerstvakantie zal juf Marjolein op maandag in groep 1,2,3 zijn. Dinsdag,
woensdag en donderdag is juf Laura er. Op vrijdag zal Güller Kupelioglu komen.

Welbevindgesprekken
De welbevindgesprekken zijn achter de rug. We hebben ze weer als waardevol ervaren,
vooral de stem van de leerling in het gesprek. Daarnaast de kracht van leerling, ouder en
leerkracht samen zodat eventuele afspraken voor iedereen duidelijk zijn.
Graag horen we wat jullie ervaring is.

Didactisch handelen: krijgen de leerlingen goed les?
In de jaarvergadering hebben we aangegeven dat we op didactisch gebied de volgende
sprong willen maken:
- Scherper lesdoel
- Duidelijke gedragsverwachting
- Controleren op begrip tijdens de instructie.
De afgelopen week zijn alle klassen bezocht en het didactisch handelen bekeken. We zijn er
trots op dat de lesdoelen scherper staan en duidelijke gedragsverwachtingen worden
gegeven. We gaan ons nu verder ontwikkelen in:
- Controleren op begrip tijdens de instructie
- Leerlingen samen actief leren.

Sinterklaas
Afgelopen week is piet al op bezoek geweest op onze school.
Daarnaast heeft de onderbouw een pietenmiddag gehad.
Het was weer een geslaagde middag met kleine pietjes en
door de hele school een heerlijke pepernotengeur.
Bedankt aan alle ouders die hebben geholpen.
Woensdag 5 december is het echt zover! Sinterklaas en zijn
pieten brengen een bezoek aan BS St. Jozef. Belangrijk om te
weten:
- Alle leerlingen van groep 1-8 gaan om 8.25 uur eerst
naar binnen. Sint wacht tot alle leerlingen binnen zijn
en zal dan komen.
- Vanaf 8.10 uur mogen de leerlingen van groep 5-8 de
surprise naar binnen brengen.
We wensen iedereen alvast een fijn sinterklaasfeest op
school en thuis.

Kerstviering
Na het sinterklaasfeest staat het volgende feest alweer voor de deur. Op donderdag 20
december is de kerstviering op school. We starten om 17.00uur en eindigen om 19.00uur.
De kerstviering begint met een kerstmusical in de kerk door groep 7/8 en het jeugdorkest.
Na de musical is er een lampionnen tocht die eindigt bij de school. Daar gaan we
wenskaarten in de kerstboom hangen. Als laatste gaan de kinderen smullen van het
kerstdiner in de eigen groep. Voor het kerstdiner in de groep maakt elke leerling hapjes.
Meer informatie daarover staat in de volgende nieuwsbrief.
Ouders zijn van harte welkom bij de hele kerstviering. Tijdens het kerstdiner van de kinderen
nodigen we jullie uit op het schoolplein te blijven voor een gezellig praatje, glühwein en een
warme snack aangeboden door de OR.

Media Masters
Groep 7/8 hebben vorige week meegedaan aan Media Masters. Hierbij hebben ze aan de
hand van een spel kennis gemaakt met de gevaren van het internet. Er werd met veel
enthousiasme gespeeld en geleerd. De leerlingen weten nu meer van internetreclame,
cyberpesten, ransomware, virussen en cybercriminaliteit.

Groep 7 en 8
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich opgeven voor schaatsen in Enschede en het
schoolvolleybaltoernooi op 4 januari in Borculo. In de bijlage de opgave voor het schaatsen .

Dankjewel schoolverlaters
Tijdens de klussendag van 17 november hebben de schoolverlaters (groep 8 van vorig
schooljaar) de boom gepoot die ze de school hebben geschonken. Dankjewel!

Denken jullie eraan dat maandagmiddag 3 december alle leerlingen vrij zijn?

Nieuws uit de MR
Volgende Mr vergadering is 17
december.

Nieuws uit de OR
De klussendag van 17 november was zeer
geslaagd. Maar liefst 16 ouders hebben
geholpen. Onze dank is groot!

Data op een rij
3 december
5 december
17 december
19 december
20 december
4 januari

Studiemiddag – alle leerlingen s’middags vrij
Sinterklaas op school
MR vergadering 19.30uur
Afsluiting topondernemers – 12.00uur
Kerstviering
Schoolvolleybaltoernooi groep 7 en 8

Bijlage
-

Opgave schaatsen groep 7 en 8
Nieuwjaarsvolleybaltoernooi
In het weekend van 11 t/m 13 januari wordt het jaarlijkse
nieuwjaarsvolleybaltoernooi door Rivo in de sporthal in Rietmolen gehouden.
Ook zijn er twee jeugdpoules waarvoor leerlingen van groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 zich
kunnen opgeven. 10 december deelt de RIVO de aanmeldformulieren uit op school.

