
 
Nieuwsbrief 4 – 3 oktober 2019 

 

Welkom Sep en Kiki 
Vanaf de start van het schooljaar zagen we ze al wekelijks met een trots gezicht wennen in 
groep 1: Sep en Kiki. Nu zijn ze officieel 4 jaar en komen ze elke dag op school. We wensen 
Sep en Kiki en de gezinnen een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 
 

Fietscontrole 
De donkere dagen komen er weer aan dus is het super belangrijk om met een 
veiligheidshesje aan op een goed verlichte fiets te stappen. Daarom heeft maandagmiddag 
de fietscontrole plaats gevonden. De techniekmannen samen met de vader van Thijs en Luuk 
Temmink hebben zich in het zweet gewerkt. Er waren zoveel fietsen zonder (goede) 
verlichting dat ze maar tot groep 6 zijn gekomen. Voor volgend jaar willen we jullie daarom 
vragen om thuis vooraf ook al een eerste blik op de fiets van jullie kinderen te werpen.  
De fietscontrole voor groep 7/8 gaat plaats vinden op maandagmiddag 28 oktober. 
We willen de vader van Luuk en Thijs Temmink en de techniekmannen ontzettend bedanken 
voor hun inzet.  

  
 
Schoolkamp groep 8 
Elk jaar gaat groep 8 op kamp. Dit schooljaar gaat groep 8 op kamp van 24 tot 26 juni. 



Juf Nicky 

Hoi!  
Mijn naam is Nicky Eichelsheim en ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het Graafschap College in Groenlo, ik zit nu in 
mijn tweede leerjaar. 
Tot januari ben ik op maandag en dinsdag in groep 3/4 bij juf 
Elaine. 
 
Welkom Nicky bij ons op school, we wensen je veel leerplezier! 
 
 

Motorische ondersteuning op school door Marita Rupert 
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Marita Rupert, één ochtend in de week op school om 
schrijfmotorische therapie te geven aan kinderen die dit nodig hebben. Ik woon in 
Haaksbergen en ben moeder van twee pubers.  
Ik ben kinderoefentherapeut in Haaksbergen waar ik de praktijk heb “praktijk in Beweging”. 
Ik werk al heel lang als kinderoefentherapeut en ben gespecialiseerd in de motorische 
ontwikkeling van kinderen, in de sensorische prikkelverwerking, in psychosomatische 
klachten van kinderen en in slaappatronen bij kinderen.  
Vorig jaar kreeg ik te maken met een aantal kinderen van de St. Jozefschool. Op initiatief van 
een aantal enthousiaste ouders is het contact versterkt, waardoor ik nu met veel plezier 
binnen school een aantal kinderen begeleid wanneer het schrijven lastig voor ze is. Ik geniet 
van de sfeer in school en van het warme contact met leerkrachten en leidinggevenden.  
Mocht u vragen hebben, schiet me gerust aan, ik help graag waar ik dat kan. 
(Marita is elke dinsdagmorgen op school. Zij wordt betaald door de ouders zelf via de 
zorgverzekering.) 
 

Leerlingen 7 en 14 oktober vrij 
Denken jullie eraan dat 7 en 14 oktober de leerlingen vrij zijn? 
Maandag 7 oktober hebben we de derde studiedag over “Leren zichtbaar maken” van John 
Hattie met een andere school vanuit Keender. John Hattie heeft alle onderzoeken op het 
gebied van leren naast elkaar gelegd en 
gekeken: wat werkt het beste voor het 
leren bij een leerling? Bij leren zichtbaar 
maken draait het om de vragen: 

- Naar welke doelen werk ik toe? 
- Wat kan ik al? 
- Wat is mijn volgende stap? 

“Leren zichtbaar maken” past bij de 
ontwikkeling die we als school inzetten: leerlingen meer meenemen in het eigen leerproces 
door duidelijke succescriteria vooraf en doelen/leerlijnen inzichtelijk maken. Dit schooljaar 
zullen we jullie als ouders meenemen in het “Leren zichtbaar maken”.  
Maandag 14 oktober krijgen we de verdiepingsslag van coöperatief leren en s’middags 
hebben we met meerdere scholen scholing in office 365. 

 
 



Familieavond “Op wereldreis”  
Na een geslaagde familieavond vorig jaar, nodigen wij 
jullie graag weer uit om samen met ons en alle families 
te proosten op een goed en fijn schooljaar. We beginnen 
de avond om 18.00 uur en eindigen om 20.00 uur. Deze 
avond gaan we op wereldreis en kunnen jullie weer 
genieten van allerlei leuke activiteiten die we hebben 
georganiseerd onder het genot van een hapje en een 
drankje. We kunnen nu al verklappen dat er bezoek uit 
Thailand komt om onze maag te vullen en onze 
techniekmannen aanwezig zijn met een activiteit. 
Om 19.00 uur hebben we een kort gezamenlijk moment op het leerplein om stil te staan bij 
de verkoop van Jantje Beton en Hart voor de Achterhoek. We kunnen nu al verklappen dat 
de verkoop van Jantje Beton hoger is dan vorig jaar.  
Bonnetjes voor eten en drinken kunnen jullie op de avond zelf kopen voor een gering bedrag 
(graag kleingeld mee nemen). Het belooft weer een mooie avond te worden, graag tot dan!  
Groetjes, Ouderraad en team Basisschool St. Jozef 
 
Namens Kleintje Bieb willen we alle ouders attenderen op de voorstelling “Stinkende Best” 
van het PEERtoftheater dat start na de familieavond om 20.15uur. De voorstelling duurt 
ongeveer een uur en is zeker aan te raden. Dankjewel Kleintje Bieb voor het verzetten van 
de aanvangstijd ivm onze familieavond. 

 
Kinderboekenweek 2019 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek geopend. 

De jarige Jop, Sjors, mocht de Kinderboekenweek 

officieel openen door het lint met een grote, speciale 

schaar door te knippen. Daarna hebben we het verhaal 

van Karel voorgelezen. Karel wilde heel graag op 

wereldreis maar eigenlijk durfde hij niet zo goed. Aan 

zijn vrienden vertelde hij dat hij een wereldreis ging 

maken maar stiekem zat hij op zijn eigen zoldertje 

omdat hij helemaal niet durfde te vliegen.  

Van school heeft elke groep 2 leesboeken gekregen dat 

binnen het thema van de Kinderboekenweek past: 

Reizen en vervoersmiddelen. De komende 2 weken 

staan in het teken van voorlezen en lezen. Aankomende 

vrijdag is er, vanwege het 5 jarig bestaan van Kleintje 

Bieb, een voorstelling voor alle leerlingen. Er wordt bij 

TopOndernemers ook gewerkt aan dit thema. Op 

woensdag 16 oktober is van 12:00 tot 12:30 de 

afsluiting van de Kinderboekenweek. Wij wensen alle 

kinderen 2 hele fijne weken toe met veel leesplezier.  



 

 

 

 

 

Nieuws uit de MR 
De volgende MR vergadering is op 28 
oktober om 20.00uur. 

 

Nieuws uit de OR 
Denken jullie aan de inzameling van 
apparaten voor Wecycle en het invullen van 
de ouderhulplijsten in de gang. Bedankt alvast! 

 

Data op een rij 
4 oktober  Voorstelling in Kleintje Bieb 
7 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
11 oktober   Schoolviering  
11 oktober  Familieavond (18.00-20.00uur) 
14 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
16 oktober  Afsluiting kinderboekenweek/topondernemers 12.00-12.30 
18 oktober  Zakjes Wereldmissiedag inleveren 
21 oktober  Herfstvakantie  
28 oktober  Fietscontrole groep 7/8 
 

Bijlage  
- Schoolviering 



 


