
 
Nieuwsbrief 5 – 17 oktober 2019 

Wist je dat… 
• het team nieuwe werkvormen heeft geleerd tijdens de studiedag coöperatief leren zodat alle 

leerlingen meer actief betrokken zijn bij de instructie en daardoor meer leren. 

• het team trots is op het voortoetsen en daardoor beter kan afstemmen tijdens de instructie. 

• we na een week pas wisten waar we de heerlijke appeltaart van hadden gekregen op ‘De dag 
van leraar”…. dankjewel Will Pieper. 

• we terug kunnen kijken op een geslaagde familieavond. 

• kleintje Bieb de prijswinnaars van de kleurwedstrijd een boek hebben gegeven. 

• groep 4 voor heeft gelezen bij de peuterclub. 

• groep 1-2 op bezoek is geweest bij Garage Knoop (zie facebook). 

• wereldreizigster Anny Helmers aan groep 3-4 en enkele leerlingen groep 5-8 heeft verteld 
over haar reizen per fiets over de hele wereld (zie facebook). 

• groep 7-8 uitleg heeft gekregen over vaccinaties bij het reizen naar andere landen door de 
Travel Health Clinic. 

• groep 7-8 maandagmiddag 28 oktober aan de fiets moet denken ivm de fietscontrole. 

• de boerenmoeders aan onze leerlingen hebben uitgelegd waarom ze staken. 

• er een nieuwe telefoonkabel is getrokken waardoor we beter bereikbaar zijn en 6 meter 
waterleiding onder de grond is vernieuwd zodat we weer warm zitten in de school. 

• er veel klachten zijn binnen gekomen over het gebruik van de groepsapp. Na de 
herfstvakantie neemt MR, OR en team een besluit over het gebruik van dit 
communicatiemiddel. 

• het team tevreden terug kijkt op de eerste 8 weken van dit schooljaar en dankbaar is met alle 
ouders die hebben meegereden of 
op een andere manier hebben 
geholpen aan het onderwijs van 
onze leerlingen. 

• 8 november het team de 
grondlegger van “Leren zichtbaar 
maken” John Hattie gaat 
ontmoeten tijdens het congres. 

• we alle kinderen een mooie 

herfstvakantie wensen! 
 

 



Juf Angelien 
De afgelopen twee jaar heeft juf Angelien twee morgens in de week bij ons op school 
gewerkt als onderwijsassistent. Zij heeft aangegeven dat de werkzaamheden die ze dit 
schooljaar doet niet overeen komen met wat ze had verwacht. Tevens geeft ze aan dat de 
taken en de doelgroep minder bij haar passen.  
Daarom hebben we samen besloten dat juf Angelien in november en december andere 
taken gaat vervullen op school, o.a. ondersteuning in groep ¾. 31 december zal ze stoppen 
bij ons op school. We wensen haar een mooie afsluiting van het jaar en veel succes in haar 
verdere carrière.  
Door deze ontwikkelingen zijn we op zoek naar een nieuwe onderwijsassistent voor groep 
7/8 vanaf november tot einde schooljaar. Vrijdag zal de vacature uitgaan binnen Keender. 
Weet je zelf iemand? Geef het ons dan door, misschien hebben we er wat aan. 

  

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

 

Nieuws uit de OR 
Jantje Beton actie 2019:  
De opbrengst van de Jantje Beton loterij 
2019 is bekend. Er zijn uiteindelijk 760 loten verkocht. Bijna 100 meer dan vorig jaar, 
super!De helft van deze opbrengst ruim € 1100,00 , komt ten goede aan onze school. 
Wat doen wij met de opbrengst? 
We gaan voor groep 1 en 2 nieuwe loopfietsen en karren aanschaffen zodat ze lekker 
kunnen buiten spelen. Tevens gaan we schaduw-doeken kopen, zodat er schaduw 
gecreëerd kan worden tijdens de warme dagen (oa bij de zandbak). 
 
Rabobank NOA actie: 
Tevens hebben wij meegedaan met de Rabobank actie “Hart voor de Achterhoek”.  
Tijdens deze actie weken, konden alle leden van Rabobank Noord- en Oost-achterhoek 
stemmen op verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hadden aangemeld. Ook wij 
namens de OR van de Sint Jozefschool hadden ons hiervoor aangemeld om geld in te 
zamelen voor de aanschaf van Techniek Torens. We hebben een leuk bedrag in ontvangst 
mogen nemen, namelijk € 812,74.  
Een mooi startkapitaal! 

 

Data op een rij 
18 oktober  Zakjes Wereldmissiedag inleveren 
21 -27 oktober Herfstvakantie  
28 oktober  Fietscontrole groep 7/8 
8 november Leerlingen hele dag vrij (team gaat naar congres) 
 

Bijlage  
 



 


