
 
Nieuwsbrief 10 – 25 januari 2019 

 

Welkom Job en Tessa 
De komende maand mogen we 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1: Job en Tessa.  
Ze zullen de komende tijd gaan wennen in groep 1.  We wensen Job en Tessa en de gezinnen 
een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 
 

Dankjewel Meester Jari 
Vanaf het begin van dit schooljaar heeft Meester Jari stage gelopen in groep 1,2,3 op 
donderdag en vrijdag. Al gauw was Jari een bekend en vertrouwd gezicht voor de kinderen 
en heeft Jari veel kunnen betekenen voor de kinderen. Daarnaast heeft Jari op vrijdagmiddag 
vaak  geholpen bij de creatieve middagen van groep 5-8. Vrijdag 1 februari nemen we 
afscheid van Jari. Dankjewel Jari voor alles, we zullen je missen. We wensen je veel succes 
met afstuderen voor onderwijsassistent en misschien je volgende stap naar de PABO.  
 

Wisseling stagegroep juf Inge 
De stageperiode van juf Inge in groep 4 loopt ook ten einde. Vanaf 6 februari zal juf Inge 
stage gaan lopen in groep 1,2,3 op woensdag, donderdag en vrijdag. Dit zal duren tot het 
einde van het schooljaar. Daar zijn we blij mee Inge. 

 
Open huis 
4 Februari openen we onze deuren voor nieuwe leerlingen en  
andere belangstellenden tijdens het open huis. Voor ons open huis  
hebben we een flyer gemaakt. Deze zal bij alle inwoners van  
Rietmolen in de bus komen. Omdat we ook leerlingen uit  
bijvoorbeeld de gemeente Haaksbergen op school hebben,  
willen we graag jullie meedenken. Woont er bij jou in de buurt  
een potentiële leerling voor de Jozefschool, schroom dan niet 
om een flyer te halen of het ons door te geven  
(bij Marloes, m.ribbers@jozefrietmolen.nl).  
Samen weten we meer en hiermee zetten we ons in voor  
het school-  en dorpsbelang.   

mailto:m.ribbers@jozefrietmolen.nl


Rapportgesprekken groep 1-7 
Hierbij nodigen we alle ouders van groep 1-7 uit voor de rapportgesprekken.  In dit gesprek 
staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Het rapport is leidraad in dit gesprek. Tevens 
zullen de toetsgegevens van Cito besproken worden.  
Dinsdag 19 februari en donderdag 21 februari vinden de rapportgesprekken plaats tussen 
15.30 en 18.00uur: 

 Groep 1-7 : leerkracht met ouder(s) 
Dit jaar kiezen we ervoor om het rapport eerst te bespreken tijdens het gesprek en daarna 
pas mee te geven naar huis. Zo is voor iedereen duidelijk hoe het rapport gelezen moet 
worden. Vrijdag 22 februari gaan de rapporten mee. Jullie als ouders mogen op school weer 
zelf intekenen, zodat je kunt kiezen welke dag/tijd  goed uit komt. In de lange gang hangt op 
het prikbord de intekenlijst voor alle groepen. Bij het versturen van deze nieuwsbrief zijn de 
lijsten opgehangen. 
 

Rapportgesprek/eindadviesgesprek groep 8 
Groep 8 heeft op dinsdag 19 februari het rapportgesprek/eindadviesgesprek.  

 Groep 8: leerkracht met kind en ouder(s)  
Hierbij ook zelf intekenen op de lijst in de gang als ouders.  

 

Hoor eens wat ik kan! 

Donderdag 23 mei geven de leerlingen van BS St Jozef een heus schoolconcert onder de 
naam: “Hoor eens wat ik kan!” Onder leiding van onze muziekjuf Annemarie, Muziek en 
Kunstwijs en Muziekvereniging Amicitia is er een mooi muzikaal programma in elkaar gezet. 
Hou alvast vrij deze data! We starten deze avond om 19.00uur. 
 

Schoolzwemmen groep 5/6 11 februari 
Omdat we maandag 18 februari een studiedag hebben gaat deze zwemles niet door. Deze is 
verplaatst naar maandag 11 februari. Dus… groep 5/6 neem maandag 11 februari je 
zwemkleding mee! 
 
 

        Groep 1,2,3  



Nieuws uit de MR 
Denken alle ouders aan het invullen van 
de behoeftepeiling voor het 
continurooster? Graag vóór maandag 28 
januari dit formulier weer meegeven 
aan je kind naar school. Alvast bedankt. 

 

Nieuws uit de OR 
Jantje Beton loterij 2018: 
De opbrengst van de Jantje Beton loterij 
2018 is bij ons bekend.  
Er zijn uiteindelijk 656 loten verkocht, de totale opbrengst hiervan bedraagt €1968,00. 
De helft van deze opbrengst € 984,00 , komt ten goede aan onze school. 
 
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en 
uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Kinderen moeten steeds meer en spelen 
steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond 
leven.  
Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! 
Wat doet Sint Jozefschool Rietmolen met de opbrengst? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. Er wordt gesproken over een eventueel “grotere” 
aankoop. De opbrengst van de Jantje Beton Loterij 2018 zullen wij hiervoor dan 
reserveren. 
Er wordt momenteel al wel vooronderzoek gedaan naar eventuele mogelijkheden.  
Mocht hier meer over bekend zijn, dan hoort u dat uiteraard van ons. 
 
Alle kinderen, die loten hebben verkocht, willen we bij deze 
nogmaals heel erg bedanken hiervoor. Super gedaan 
allemaal!!!!   

 
 

 
Data op een rij 
4 februari  Open huis Basisschool St Jozef  
5 februari  Inloopspreekuur GGD 
7 februari  Vergaderdag (alle leerlingen vrij) 
11 februari  Groep 5/6 schoolzwemmen 
18 februari  Studiedag “Leren zichtbaar maken” (alle leerlingen vrij) 
19 en 21 februari Rapportgesprekken  
20 februari  Afsluiting topondernemers 
22 februari  Carnaval (groep 1-4 12.00uur vrij, groep 5-8 om 15.00uur vrij) 
22 februari  Rapport mee 
23 febr t/m 3 maart Voorjaarsvakantie  

 
Bijlage -  

https://www.bing.com/images/search?q=logo+jantje+beton&id=45BF8C35AAA5AE4AA5E527888B972A997EA47DF9&FORM=IQFRBA


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


