
 
Nieuwsbrief 17 – 24 mei 2019 

 

Hoera….Indy is geboren! 
13 mei is juf Nicky bevallen van een dochter Indy. Alles is goed verlopen en moeder en 
dochter maken het goed. We wensen Nicky samen met haar man Jurre, dochters Noa,Jade 
en Indy,  heel veel geluk. 
Na de zomervakantie zien we juf Nicky niet meer terug bij ons op school. Zij gaat een andere 
uitdaging aan en we wensen haar daarbij veel plezier.  
 

Groep 1-2 
In de groepsindeling van afgelopen maandag stond nog een ? bij groep 1-2. We zijn blij te 
kunnen melden dat juf Marjolein deze gaat invullen. Ze is al een bekende bij ons op school en 
voor de kinderen. Dat betekent dat juf Laura en juf Marjolein volgend schooljaar groep 1-2 
gaan draaien.  
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Kelly Cattier. Ik woon met mijn gezin in 
Haaksbergen. In mijn vrije tijd loop ik hard, lees ik veel en ga ik 
graag skiën.  
Na mijn afstuderen in 2001, heb ik op een basisschool in 
Hengelo gewerkt, vervolgens een aantal jaren in St. 
Isidorushoeve en op basisschool Los Hoes in Haaksbergen. Het 
afgelopen jaar heb ik bewust in de invalpoule gewerkt. Ik heb 
op bijna alle scholen van Keender lesgegeven en zo kennis 
gemaakt met de verschillende manieren van onderwijs binnen 
onze stichting. En zo kwam ik ook op de St. Jozef in Rietmolen. 
Het kleinschalige van deze school en de positieve sfeer binnen 
het team waren enkele aspecten die mij erg aanspraken. Ik 
hoop dat ik de komende jaren een steentje mag bijdragen aan 
de ontwikkeling van jullie kinderen én met veel plezier hier mag 
werken! 
(Kelly gaat volgend schooljaar 3 dagen werken in groep 7/8). 
 



Herfstleerlingen 
De meeste kleuters zijn ongeveer 2 tot 2,5 jaar in de kleutergroepen. Dit is afhankelijk van 
hun leeftijd en ontwikkeling. Kinderen die vanaf oktober tot januari instromen werden tot 
afgelopen jaar “herfstkinderen” genoemd. Daar waar zij afgelopen jaren automatisch vanuit 
de instroomgroep doorstroomden naar groep 2, zullen zij nu vanuit de instroomgroep 
doorgaan naar groep 1 (i.v.m. de veranderende wetgeving vanuit de inspectie).  Zij mogen 
hun volledige periode kleuteren. Als school zijn wij blij met deze veranderende wetgeving 
omdat deze beter aansluit bij de ontwikkeling van de meeste kleuters. 
Wanneer gedurende de instroomperiode uit observaties, cognitieve- sociaal/emotionele- en 
motorische ontwikkeling, blijkt dat een (herfst)kind er meer bij gebaat is om na de 
zomervakantie door te stromen naar groep 2, zal deze stap in afstemming met ouders 
gemaakt worden. Tijdens de gesprekken het jaar door worden ouders door de leerkracht op 
de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Daar waar nodig zal bij deze 
gesprekken de IB-er aanschuiven. We gaan ervan uit dat we in goed overleg hieruit komen. 
Het advies vanuit school is bindend.  
 

Kamp groep 8  
Het kamp zit er al weer op: 3 geweldige 
dagen hebben we gehad in Buurse. We 
willen de ouders en leerkrachten bedanken 
die ervoor hebben gezorgd dat alles goed is 
verlopen op kamp en ook op school.  
 
 

Risk Factory 
Vorige week dinsdag is groep 8 naar de Risk Factory geweest. Een leerzame morgen waar we 
o.a. leerden hoe we 112 moesten bellen, hoe je om gaat met groepsdruk en Sociale Media. 
Wat zijn de gevaren van de dode hoek en wat doet alcohol met je? Een heleboel informatie 
en veel waardevolle stof tot nadenken en napraten.  
 

Zo bijzonder de moeders van BS St Jozef 
Vorige week zaterdag hebben we als school bijgedragen aan 
het moederconcert van de groep “cultuur in Rietmolen”. 7 
leerlingen hebben wat verteld over hun moeder. Bedankt 
daarvoor. Als school hebben we laten zien hoeveel onze 
moeders doen en hoe bijzonder blij en dankbaar we 
daarmee zijn.  
Dankjewel moeders en ga zo door! 
 
Techniekles 
Elke maandagmiddag is er op school techniekles voor groep 
8 en voor “doeners” uit groep 5-7 van 13.00-15.00uur. De 
techniekmannen zoeken voor volgend schooljaar nog versterking. Wie oo wie wil bijdragen 
aan het techniekonderwijs op onze school of kent iemand die dat misschien wel wil? Het is 
26 keer op jaarbasis. Je hoeft er niet elke keer te zijn. Opgave en/of inlichten zijn te krijgen 
bij Martin Wijlens, m.wijlens@hotmail.com.  

mailto:m.wijlens@hotmail.com


 

De bloemetjes buiten zetten 

  
Dankjewel OR, ouders en kinderen voor de geweldige bloemenverkoop  

en de mooie tuin om school! We zijn er heel blij mee.  

  
 

Communicatie 
De directie is vanaf nu op maandag-dinsdag en donderdag aanwezig (dus niet meer op 
vrijdag).Daarom komt de nieuwsbrief vanaf nu op donderdag en niet op vrijdag. 
Op dit moment kunnen wij helaas niet bij onze digitale schoolagenda. Daarom kan het zijn 
dat er onder deze nieuwsbrief al data staan die daar nog niet instaan. Er wordt aan gewerkt. 
 

Oproep 
Met TopOndernemers gaan we het hebben over dag- en nachtdieren. Graag wil ik met groep 
4 uilenballen pluizen. Wie weet hoe ik aan uilenballen kom of kent iemand die deze heeft?  
Alvast bedankt voor het meedenken!  
Groetjes Elaine 
 
 



Nieuws uit de MR 
De volgende MR vergadering is maandag 
27 mei om 19.30uur. Wees welkom! 
 

 

Nieuws uit de OR 
Streetwise 
Om de 2 jaar doen we mee aan Streetwise 
van ANWB. Er zijn 4 programma’svoor basisscholen. Door het om de2jaar te doen 
doorloopt elke leerling het totale programma van veilig deelnemen in het verkeer. Dit jaar 
gaat dat plaats vinden op vrijdag 7juni.  
Belangrijk: Groep 5/6 heeft die dag de fiets nodig. 
 
Schoolfotograaf: 
De schoolfoto’s worden gemaakt op dinsdag 4/6/2019 door Suus’ fotoSjop. 
De foto’s worden dit jaar in een “binnenstudio” gemaakt, met een blauwe achtergrond. 
Wilt u met de kledingkeuze hiermee rekening houden? Een spijkerbroek is geen probleem! 
 
Bloemenverkoop / tuinonderhoud: 
Zaterdag 11 mei hebben wij onze jaarlijkse bloemenverkoop gehouden. 
Aan het eind van deze dag hadden we 136 baskets en +/- 480 geraniums verkocht.  
De opbrengst is dan ook behoorlijk, ruim € 1100,00 hebben we overgehouden. Echt super!   
Ook is deze dag de tuin-ploeg druk bezig geweest op het schoolplein om alles weer 
onkruidvrij te maken. Het ziet er weer strak uit!  Alle ouders die geholpen hebben, 
bedankt! 
Ook willen wij Karin bedanken voor de lekkere lunch en Marloes, jij bedankt voor de 
lekkernij voor bij de koffie. 
 
Vacature OR-lid: 
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 komt er een vacature vrij voor een nieuw OR lid. 
De OR houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten: 
sinterklaasfeest, kerstviering, Koningsspelen, schoolreisje, de overblijf en nog veel meer. 
Wij vergaderen gemiddeld 1x in de 6 weken. 
Mocht je interesse hebben, laat het dan even weten.  
Via één van de huidige OR-leden  of per mail: Jozefschoolor@gmail.com.   

Data op een rij   
23 mei   Schoolconcert “Hoor eens wat ik kan!”  
27 mei   MR vergadering 
30-31 mei  Hemelvaart (vrij) 
4 juni   Schoolfotograaf 
7 juni   Streetwise (groep 5/6 fiets mee) 
9/10 juni  Pinksteren (vrij) 
17-28 juni  Cito toetsen groep 2-8 
27 juni-1juli  Preadvies gesprekken groep 7 
1 juli    Facultatief oudergesprekken 



2 juli   Studiedag- evaluatie schooljaar (alle leerlingen vrij) 
4 juli   Schoolreisje 
5 juli   Rapport 
8 juli   Doordraaiochtend 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 
10 juli   Meester- en juffendag 
11 juli   15.00uur: kinderen zomervakantie 

 
Bijlage -  
 

 

 


