
 
Nieuwsbrief 21 – 11 juli 2019 

 

Groep 8, we wensen jullie heel veel succes en plezier op het 
voortgezet onderwijs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schooljaar is bijna ten einde. We kunnen terugkijken op een 
mooi en goed schooljaar. Mede dankzij de inzet van jullie, de ouders, 
hebben we veel bereikt samen voor de kinderen van onze school.  
Samen staan we sterk! Super bedankt daarvoor. 
Als team nemen we vanmiddag een vakantieborrel en proosten we 
samen.  We nemen ook afscheid van Juf Elike en Juf Marie-José. 
Dankjewel voor de grote inzet en de fijne samenwerking. Elike en 
Marie-José, we wensen jullie veel succes voor de toekomst.  
Voor nu wensen we iedereen een fijne en goede zomervakantie.  
We hopen iedereen gezond en wel terug te zien op maandag 26 
augustus! Dan staat de koffie/thee klaar ouders.   Team BS St Jozef 



Schooljaar 2019-2020 
Groep 1/2 
Juf Laura (l.kleinbreteler@keender.nl) 
Juf Marjolein (m.stegeman@keender.nl) 

Groep 3/4 
Juf Elaine (e.vandenbrink@keender.nl) 

Groep 5/6 
Juf Anne (a.dreierink@keender.nl) 
Meester Jelle (j.tenthije@keender.nl) 

Groep 7/8 
Juf Kelly (k.cattier@keender.nl) 
Meester Jelle (j.tenthije@keender.nl) 

IB-er  
Liza-Milou Thuinte (l.thuinte@keender.nl) 

Directeur  
Marloes Ribbers (directie@jozefrietmolen.nl) 

Gym bij de DAR: elke donderdag voor groep 3-8 
Zwemmen: groep 5/6 1 keer in de maand. Start 26 augustus, de eerte schooldag! 
Ingang groep 1/2: voordeur (8.20uur) 
Ingang groep 3/4/5: deur aan de kerkkant (8.25uur) 
Ingang groep 6/7/8: achterdeur (8.25uur) 
 

Studiedagen 
Het schooljaar 2018-2019 hebben we geëvalueerd. Vanuit onze nieuwe visie en het nieuwe 
schoolplan hebben we 3 speerpunten voor volgend schooljaar: 

• Leren zichtbaar maken 

• Verdieping didactisch handelen 

• Huisvesting. 
Tijdens de informatieavond van 10 september komen we hierop terug. 
Om de plannen te realiseren zijn de volgende studiedagen in het eerste half jaar, de kinderen 
zijn dan vrij: 

• Maandag 7 oktober (Leren zichtbaar maken) 

• Maandag 14 oktober (Meerdere scholen vanuit Keender) 

• Vrijdag 8 november (Congres Leren zichtbaar maken) 

• Donderdagmiddag 14 november (tussenevaluatie) 

• Donderdagmiddag 12 december (Leren zichtbaar maken) 
We zijn ons ervan bewust dat er 2 maandagen achter elkaar staan. Dit hadden we graag 
anders gezien maar het is helaas niet te regelen door ons. Onze excuses hiervoor.  
De studiedagen van het tweede halfjaar worden definitief vastgesteld als de datum van de 
Rietmolense kermis 2020 bekend is.  
 

5 jaar Kleintje Bieb 
Dit jaar bestaat Kleintje Bieb alweer 5 jaar. Tijd voor een feestje! Tijdens de 
kinderboekenweek in oktober staan we hierbij stil. Het thema van dit jaar is: 
Vervoersmiddelen op reis! Samen met de peuterclub en Kleintje Bieb hebben we al mooie 
ideeën. Omdat veel kinderen nu op reis gaan en misschein wel hele mooie vervoersmiddelen 
zien op vakantie willen we alle kinderen vragen een foto/kaart te sturen naar Kleintje Bieb 
met een bijzonder vervoersmiddel op vakantie.  
De post kan naar:   Kleintje Bieb 

Kieftendijk 76 
7165 BT  Rietmolen 
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Nieuws uit de MR 
Namens de MR een fijne vakantie en op 
naar een goede samenwerking in het 
nieuwe schooljaar. 
Save the date: dinsdag 10 september 
informatie over het continurooster tijdens de informatieavond! 

 

Nieuws uit de OR 
Meester en Juffendag: 
Gisteren was het meester-/ en juffendag. 
We vieren deze dag de verjaardagen van onze meester en juffen. Dit jaar hebben we weer 
gekozen voor één groot cadeau.  
We hebben een nieuwe vlaggenmast met 2 vlaggen cadeau gegeven.  
Eén vlag met ons schoollogo en de Nederlandse vlag, zodat ook onze school bij speciale 
gelegenheden deze vlag kan hijsen.  

                        
 
Daarnaast heeft het team 10 stootkussens gekregen. Deze kussens hebben wij 
aangeschaft van de opbrengst “Jantje Beton loterij 2018”. Op school wordt Rots en Water 
training gegeven, waarbij ze deze kussens goed kunnen gebruiken.  
 
Afscheid groep 8: 
Dinsdag waren wij, namens de OR, bij de musical aanwezig.  
Het was een erg gezellige avond met een hele leuke voorstelling. Chapeau groep 8! 
Om deze kinderen een beetje voor te bereiden op de brugklas, hebben wij hun een 
“brugklas overlevingspakket” gegeven om de eerste week als “brugpieper” door te komen. 
Groep 8: heel veel succes op de middelbare school.  
 
Afscheid Elike en Marie-José: 
Vandaag nemen wij afscheid van Marie-José en Elike. 
Wij willen marie-José bedanken voor haar functie als directrice, die ze dit jaar op onze 
school heeft gehad. Naast haar eigen school in Beltrum, heeft ze ook onze school 
draaiende gehouden.  Wij hebben haar leren kennen als een heel betrokken persoon, en 
resoluut in het nemen van beslissingen. Het was erg prettig om met je samen te werken. 



Marie-José bedankt voor je inzet en succes verder in Beltrum! 
Daarnaast nemen we ook afscheid van Elike. 
5 jaar heeft zij les gegeven op onze school. Onder de kinderen, horen wij vooral dat Elike 
een erg lieve juf was en altijd netjes gekleed. Dat heeft ze geweten tijdens de stakingsdag, 
alle meiden waren verkleed als juf Elike.  
Elike bedankt voor de fijne jaren, dat je bij ons lesgegeven hebt.  
We wensen jou veel succes op de PiusX! 
 
Vakantie: 
Tot slot nog een vakantiegroet want het is zomervakantie, 6 weken lang.   
Heerlijk genieten met je eigen gezin….. op vakantie of lekker thuis. 
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst. Geniet ervan en tot volgend schooljaar! 

 

Data op een rij 
26 augustus  Start nieuwe schooljaar – 8.30 opening met koffie/thee voor ouders 
26 augustus  Groep 5/6 schoolzwemmen 
10 sept  Informatieavond  
4 oktober  Familieavond (18.00-20.00uur) 
7 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
14 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
21 oktober  Herfstvakantie  
 

Bijlage  
 

 


