
 
Nieuwsbrief 2 – 29 augustus 2019 

 

Samen leren voor de toekomst 
De kop is eraf… het schooljaar is gestart. 
Welkom in het nieuwe schooljaar.  
Speciaal welkom aan Arjan, Rikke en Tess die 
officieel zijn gestart bij ons op school.  
We wensen iedereen een gelukkig en leerzaan 
schooljaar toe. Het motto van dit schooljaar is: 
samen leren voor de toekomst! Dat we vanuit 
een goede samenwerking, samen verder 
werken aan een mooie ontwikkeling voor alle 
kinderen op onze school. 
 
Blij waren we met zoveel ouders/oppasouders 
bij de opening van het schooljaar 
maandagmorgen. Gelukkig kwam alles goed 
met het team en de vlag.  
Met dank aan de VW bus van Erik Stroet. 
 
Maandag zijn meteen de luizenmoeders in 
actie gekomen. We zijn het schooljaar luisvrij 
gestart. Een goed begin is het halve werk. 
Bedankt luizenmoeders van Rietmolen.  
 

Gouden weken 
Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. Deze Gouden Weken staan voor het 
goud dat we in handen hebben: het smeden en kneden van de interactie tussen de leerling 
en de leerkracht (en de leerlingen onderling) zodat in alle groepen een fijne sfeer heerst een 
heel schooljaar lang. Ze zijn essentieel voor de groepsvorming en het realiseren van een 
positief groepsklimaat. Centraal staat  (hernieuwd) kennismaken met elkaar, afspreken en 
samenwerken in de groepen. Ons doel ten aanzien van de Gouden Weken is het creëren van 
respect voor en acceptatie van elkaar, waardoor de sfeer in de groep fijn is en iedereen 



maximaal kan presteren. 
De ontwikkeling van de kinderen werkt optimaal via de gouden driehoek: kind-ouder-school. 
Alleen samen kunnen we veel bereiken en hebben we elkaars expertise nodig om de 
kinderen optimaal te laten ontwikkelen. We dragen samen verantwoordelijkheid door eerlijk 
en respectvol naar elkaar te luisteren zodat alle kinderen zich optimaal en gelukkig kunnen 
ontwikkelen. We sluiten de Gouden Weken wederom af op de familieavond.  
 

Groep 1/2 
De eerste week zit er weer op. Vanaf maandag willen we 
graag om 8.30 uur beginnen in onze groep. De kinderen van 
groep 1/2 kunnen vanaf 8.15 uur inlopen tot 8.30 uur waarna 
de leerkracht met de groep gaat starten.  
 
Huisje voor de huishoek in groep 1-2 
Welke handige timmerman kan voor de kleuters een houten 
huis in elkaar timmeren voor onze huishoek? (zie foto) 
 

Groep 3/4 
Vanaf groep 3/4 stimuleren we de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van onze leerlingen bij het 
binnenkomen van de school. Wij vinden het belangrijk 
dat de kinderen leren zelf naar binnen te gaan. De 
komende week mogen ouders ‘s ochtends binnen komen 
om te kijken hoe de klas eruit ziet en waar jullie kind zit. 
Vanaf de 3de week kunnen de kinderen zelf binnen 
komen. Als ouder zijn jullie altijd welkom om binnen te 
lopen of een afspraak te maken tussen de middag of na 
schooltijd.  
 

Groep 7/8 
Afgelopen week is ook groep 7/8 vol positieve energie begonnen aan het nieuwe schooljaar. 
Een leergierige, gezellige, grappige maar ook grote groep kinderen. Om ervoor te zorgen dat 
er voor iedereen voldoende aandacht is helpen Juf Angelien(onderwijsassistant) en Juf Liza-
Milou een handje mee, naast juf Kelly en meester Jelle. Qua tijden ziet de extra 
ondersteuning er als volgt uit: 

Maandag:   Juf Liza-Milou (08.30 – 11.00 uur) (13.00-13.30) 
Dinsdag:  Juf Liza-Milou (08.30 – 11.00 uur) 
Woensdag:  Juf Angelien    (08.30 – 12.30 uur) 
Donderdag:  Juf Angelien (08.30 – 10.30 uur) 

Soms worden er kinderen uit de groep gehaald, op andere momenten helpen de juffen in de 
klas. Ondanks dat het veel kinderen zijn overheerste afgelopen week de rust in de groep. Een 
betere start hadden we niet kunnen wensen. Mocht je nog iets willen weten, loop gerust 
binnen! 



 

 
Informatieavond 
De informatieavond vanuit team, MR en OR zal plaatsvinden op dinsdag 10 september. Nav 
de feedback vorig jaar,  kiezen we voor een vorm waar alles op 1 avond plaats vindt.  
Hoe gaat de avond eruit zien? 

 17.30-19.00 : Kinderen laten de klas zien en leerkrachten geven informatie. 
Kinderen leggen zelf aan hun ouders uit en laten de klas zien. Als ouders kun je zelf kijken 
hoe laat je komt met je kind(eren) tussen 17.30 en 19.00uur.  De leerkrachten zijn dan ook in 
de groepen om vragen te beantwoorden en verdere info te geven. Tevens zal er een power 
point draaien in de groep met algemene informatie uit deze groep.  

 19.30-20.15: Klaas Jurjens geeft informatie over een eventueel continurooster  

 20.15-20.30: Pauze op leerplein, daarna workshops en markt op het leerplein. 

 20.30-21.00: 1e workshop ronde taalmethode STAAL of Rots en Water 

 21.00-21.30: 2e workshop ronde taalmethode STAAL of Rots en Water  
Vanaf 20.15 tot 21.30uur staan er 3 marktkramen op het leerplein van MR, OR en team. Alle 
3 blikken ze terug op afgelopen jaar en kijken vooruit naar dit schooljaar (OR ook financieel 
verslag). Bezoek de workshops en de marktkramen en laat je informeren. 
 

Familieavond 
De familieavond staat gepland op vrijdag 4 oktober. Deze avond valt samen met de 
lichtjestocht. Daarom hebben we samen met MR en OR besloten om de familieavond een 
week op te schuiven naar vrijdag 11 oktober van 18.00-20.00uur. We hopen iedereen te 
mogen begroeten op deze gezellige avond! 



 

Ziekmelden/afmelden 
Wist je dat je je kind kunt ziekmelden of afmelden via onze website? Het scheelt jullie en ons 
veel telefoontjes in de ochtend. 
 

Nieuwsbrief 
Eén keer in de twee weken zal op donderdag een nieuwsbrief verschijnen. Is er veel nieuws 
dan zal er een extra nieuwsbrief verschijnen. Een vast onderdeel in de nieuwsbrief wordt 
“nieuws uit de MR en OR”. Daarnaast staat onder elke nieuwsbrief belangrijke data van de 
komende twee maanden en eventuele bijlage. 
Ook wat plaatsen in de nieuwsbrief? Stuur dit dan vóór donderdagmorgen 8.00 uur naar 
m.ribbers@keender.nl.  
 

Nieuws uit de MR 
Het nieuwe schooljaar is gestart en de 
samenstelling van de MR is gewijzigd. We 
hebben afscheid genomen van Laura 
klein Breteler en Marloes Vogt en willen 
ze allebei bedanken voor jarenlange dienst in de MR. De samenstelling van de MR is als 
volgt dit schooljaar: 
      Anne van Lith, oudergeleding (secretaris) 
      Miranda ten Brinke, oudergeleding 
      Jelle ten Thije, personeelsgeleding 
      Liza-Milou Thuinte, personeelsgeleding (voorzitster) 
De volgende MR vergadering is op 30 september om 20.00uur.  

 

Nieuws uit de OR 
Het nieuwe schooljaar 
2019/2020 is begonnen! 
Met de start van het nieuwe schooljaar, pakken wij als OR ook onze werkzaamheden weer 
op.  Wat doet de ouderraad zoal, welke ouders zitten in de OR en bij wie moet u zijn met 
vragen? 
 
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, denk hierbij aan: sinterklaasfeest, kerstviering, koningsspelen, 
schoolreisje, avondvierdaagse, afscheidsavond van groep 8, algemene ouder infoavond, 
hoofdluizenproject, overblijf  en het tuinonderhoud/klussendag.  
 
Voor de nieuwe ouders onder ons, willen wij ons even voorstellen.  
De OR bestaat dit schooljaar uit 7 leden, namelijk: 

 Wendy ter Doest (voorzitter). Moeder van Mika in groep 7 en Kensi in groep 4 

 Ellen aan de Stegge (penningmeester). Moeder van Joep in groep 2 en Rens 

 Yvonne Walterbos (secretaris). Moeder van Thijs in groep 5 en Luuk in groep 4 

 Stefan ten Vregelaar. Vader van Lotte, Meike in groep 7 en Stef in groep 5 

 Herbert Molenveld. Vader van Merle in groep 7 en Gijs in groep 5 
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 Martijn Dijkhuis. Vader van Amber in groep 8 en Bo in groep 4 

 Dianne Siemerink. Moeder van Ela in groep 3 en Kiki en Nauk 
 
De overblijf wordt gecoördineerd door:   
Ingrid te Lintelo & Anne-Marie te Lintelo 
 
De luizenpluis wordt gecoördineerd door:  
Suzanne Lammers 
 
Namens de OR wensen wij iedereen een heel fijn schooljaar toe. 
Mocht er iets niet duidelijk zijn, heeft u een vraag aan ons of lijkt het je leuk om ook lid te 
worden van de OR, spreek ons gerust aan.  Eventueel mailen kan ook naar 
jozefschoolor@gmail.com 

 

Data op een rij 
10 sept  Informatieavond (17.30-21.30) 
4 okt   Voorstelling in Kleintje Bieb (start kinderboekenweek) 
7 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
11 oktober  Familieavond (18.00-20.00uur) 
14 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
21 oktober  Herfstvakantie  
 

Bijlage  
- Dankwoord Dorpskrant 
- Ouderraad- Hart voor de Achterhoek 

 

 


