
 
Nieuwsbrief 8 – 28 november 2019 

 
Hoog bezoek op school 
Wat een schrikken maandag op school… Ozosnel (het paard van 
Sinterklaas) was op school geweest en had de schoenen gevuld 
maar ook wat achter gelaten in de gang….  
 
Dinsdag werden we blij verrast door een pony in de stal van 
Ozosnel. De pony Fieneke was bij ons op school gekomen. 
Samen met Ozosnel had ze een wedstrijd gehouden en Fieneke 
was het eerste in onze stal en mocht daarom blijven. Gelukkig 
waren 3 meiden uit groep 8 er om Fieneke te verzorgen en 
uitleg te geven over een pony.  
 
Hoe ziet het verdere programma van sint eruit? 
Dinsdag 3 december is er ’s middags de pietenmiddag voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 4.  
Donderdagmorgen 5 december komt Sinterklaas natuurlijk bij 
ons op school. Om 8.25 uur blijven we samen buiten en wachten 
we Sinterklaas op. De surprises mogen vanaf 8.15 uur binnen 
gebracht worden in de groep. 
 
Nu al dank aan iedereen die er een mooi sinterklaasfeest van 
heeft gemaakt voor onze leerlingen. 

 
Op tijd op school 
De laatste tijd zien we vaak dat om half 9 niet alle ouders de groepen hebben verlaten. Om 
half 9 start ons onderwijs en wil de leerkracht met de leerlingen aan het werk. Laten we er 
samen voor zorgen dat dit kan, zodat elke leerling de onderwijstijd krijgt waar die recht op 
heeft. 



Welkom juf Leonie 

Mijn naam is Leonie Middelhuis, ik ben 28 jaar oud en woon samen 
met mijn vriend Ruben Schuurman en dochter Mady (11 maanden) 
in Rietmolen. Voor een aantal wellicht dus al een bekend gezicht. 
Sinds 2010 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Vanaf 20 
november mag ik dit combineren met een baan als 
onderwijsassistent op de Sint Jozefschool. Op woensdag en 
donderdagochtend zal ik de ondersteuning bieden aan groep 7/8. 
Een nieuwe uitdaging, waar ik met veel enthousiasme naar uitkijk! 
Mochten jullie nog vragen hebben, spreek mij gerust aan.  
Wie weet tot snel!  
 

Vlaggen wedstrijd familieavond 
Tijdens de familieavond was er een vlaggenwedstrijd. Welke vlag hoort bij de kleding van 
welke leerkracht? De winnaars hadden we nog niet bekend gemaakt in de nieuwsbrief: 
gefeliciteerd Roos en Jill. Omdat veel leerlingen alles goed hadden, zijn we via loting tot deze 
winnaars gekomen.  
 

Informatieavond Leren Zichtbaar Maken 
Noteer alvast in je agenda: dinsdag 21 januari 2020 20.00uur vindt de informatieavond 
plaats over Leren Zichtbaar Maken. Op deze avond vertellen we over de theorie van Leren 
Zichtbaar Maken, de praktijk bij ons op school en onze ambities t.a.v. Leren Zichtbaar 
Maken. 
 

Groep ½ is op zoek naar… 
• Lege chocoladeletters dozen 

De Sint is weer in het land en de komende periode wordt er weer heerlijk gesmuld 
van alle pepernoten, schuimpjes, taaitaai en chocoladeletters! 
Met de lege doosjes van de chocoladeletters kunnen wij in groep 1, 2 en 3 heel veel 
leuke dingen doen! Bewaren jullie ze voor ons en lever ze in.  

• Kosteloos materiaal om mee te knutselen 
Wie wil er voor de kleuters doppen, bierdopjes, deksels van potten, doosjes, 
eierdozen, wc rolletjes, keukenrollen, kurken enzovoorts sparen om mee te 
knutselen? Heb je wat verzameld. Lever het in bij groep 1 en 2, wij zijn er super blij 
mee! 

 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Denkt iedereen aan de ouderbijdrage? Als 
het goed is heeft iedereen via het kind een 
factuur gekregen. We zien de bijdrage graag tegemoet. 



 

Data op een rij 
3 december  Pietenmiddag groep 1-4 
4 december  Verkoop overblijfbonnen 
5 december  Sinterklaas 
12 december  Studiemiddag Leren Zichtbaar Maken – alle leerlingen de middag vrij 
13 december  Schoolviering advent 10.30uur in de kerk 
19 december  Kerstviering 16.45uur-19.00uur (kinderen daarom de middag vrij) 
22 december   Kerstvakantie 
 
 


