Nieuwsbrief 9 – 11 januari 2019

De beste wensen
Na een mooie kerstviering en twee weken kerstvakantie zijn
we afgelopen maandag weer gestart. We wensen iedereen
een gezond en stralend 2019! Dat we samen mooie
stappen blijven zetten voor de ontwikkeling van onze
kinderen voor een gelukkig en succesvol leven!
Na twee weken vakantie besteden we in de klassen altijd
weer aandacht aan gewenst gedrag: hoe gaan we met
elkaar om in onze groep? Hoe zorgen we er samen voor dat
jij en je klasgenoten het prettig hebben in de groep? Na de
zomervakantie noemen we dat de gouden weken en na een
kerstvakantie zijn dat de zilveren weken.
We zijn het jaar luisvrij gestart. Dankjewel luizenmoeders!

Open huis
4 Februari open 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 schoolbelang en dorpsbelang.

Toetsen
De komende weken worden in de groepen 2 t/m8 weer de cito toetsen afgenomen. Alle
leerlingen hebben een half jaar onderwijs gehad en we kijken welke ontwikkeling ze hebben
doorgemaakt op taalgebied en rekengebied. Ons doel is dat elke leerling een half jaar
vooruit is gegaan t.o.v. zijn score bij de vorige toets. Tijdens de rapportgesprekken komen
we hierop terug.

We nemen vanaf dit schooljaar geen toetsen meer af in groep 1. Tevens nemen we de
woordenschat toets in groep 4-8 ook niet meer af omdat deze toets niet meer up to date is.
Dit is een keuze die bij meer Keenderscholen is gemaakt.
Als we kijken naar de eindcito van groep 8 de laatste 3 jaren dan valt het onderdeel
Taalverzorging op. Hier hebben onze leerlingen meer moeite mee. De nieuwe taalmethode
STAAL besteedt gelukkig al veel meer aandacht aan taalverzorging dan de oude
taalmethode. Daarnaast heeft cito een toets ontwikkeld voor taalverzorging. Dit jaar gaan
we deze toets uitproberen voor groep 6 t/m 8. Het doel is dat we daardoor ons aanbod
taalverzorging beter kunnen afstemmen op de behoeftes van individuele leerlingen en
groepen leerlingen. We zijn als team blij met deze toets.

BHV
Aanstaande maandag en dinsdag heeft meester Jelle BHV cursus. Daarom is op maandag een
invaller in groep 7 en op dinsdag zal juf Anne in groep 7 zijn.

Kamp groep 8
Het duurt nog even maar 15, 16 en 17 mei gaat groep 8 op kamp. Juf Liza-Milou, Meester
Jelle en Meneer Harry zullen mee gaan als begeleiding. Deze 3 dagen heeft groep 1 en 2 vrij.
Groep 3 zal samen met groep 4 les krijgen. Juf Marjolein en juf Elaine vangen deze dagen de
groepen 3/4 en 7 op.

Nieuws uit de MR
De volgende MR vergadering is
maandag 14 januari.

Nieuws uit de OR
Nieuwjaarsgroet:
Als eerste voor iedereen: de beste wensen
voor 2019 !!
2018 is afgesloten met een geslaagde kerstviering. Het begon met de viering in de kerk,
daarna hebben de kinderen heerlijk zitten smikkelen van het kerstbuffet.
Ook de ouders hadden dit jaar hapjes, glühwein en chocolademelk.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag/avond.
Daarna de vakantie, wij hopen dat iedereen een hele mooie vakantie heeft gehad.
Alle kinderen, het team (en ook de ouders) lekker uitgerust en nu weer volop er tegenaan.
En dan is het zover, het schooljaar is weer begonnen.
Ook in 2019 zijn er activiteiten die, mede door ons, georganiseerd worden. Dit kunnen wij
niet zonder uw hulp. Meerdere ouders, hebben zich ingeschreven als hulpouder d.m.v. de
bekende inschrijf formulieren. Mochten wij handen te kort komen, dan laten wij dit via de
nieuwsbrief aan u weten.

Herinnering vacature penningmeester:
Bij deze willen wij u herinneren dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester.
De huidige penningmeester Esther Weernink neemt eind dit schooljaar afscheid en
hierdoor zijn wij dringend op zoek.
Als penningmeester houdt je je o.a. bezig met het innen van de ouderbijdrage en de
uitgaven hiervan. Uiteraard is je hulp ook van harte welkom voor het organiseren van de
verschillende activiteiten.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature of lijkt het je leuk om een keer
met ons mee te kijken, laat het ons dan even weten.
Zie ook de bijlage voor de volledige vacature.

Data op een rij
14 januari
4 februari
5 februari
7 februari
18 februari
19 en 21 februari
20 februari
22 februari
23 febr t/m 3 maart

MR vergadering
Open huis Basisschool St Jozef
Inloopspreekuur GGD
Vergaderdag (alle leerlingen vrij)
Studiedag “Leren zichtbaar maken” (alle leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Afsluiting topondernemers
Carnaval (groep 1-4 12.00uur vrij, groep 5-8 om 15.00uur vrij)
Voorjaarsvakantie

Bijlage
-

Flyer sporturen Sportfederatie (Rietmolen staat erbij)
Vacature Penningmeester OR

