
 
Nieuwsbrief 11 – 23 januari 2020 

 
Programmeren 
Om techniek sterker neer te 
zetten op onze school hebben 
we wensen ingeleverd bij de 
OR. Heel blij zijn we dat we 2 
robots en 6 Bee-bots hebben 
ontvangen van de OR. 
Hiermee kunnen de leerlingen 
programmeren. De Bee-bots 
zijn al uitgeprobeerd in groep 
1-2 en de robot wordt bij de 
volgende workshop ronde 
geïntroduceerd. De komende 
tijd zullen we laten zien wat 
de leerlingen doen met deze 
materialen. 
Bedankt OR, en natuurlijk alle 
mensen die de acties van de 
OR hebben gesteund!  

 
Open dag 
Donderdag 6 februari open wij onze deuren tijdens de open dag. Nieuwe ouders en andere 
belangstellenden kunnen onze school bezoeken tussen 8.30 uur  en 15.00 uur. De ouders 
van Lennon Pierik hebben voor ons een hele mooie flyer gemaakt voor de open dag. 
Dankjewel! De flyer zal ook met de dorpskrant verspreid worden. Tevens zit de flyer in de 
bijlage van deze nieuwsbrief.  
 

 
 



Continurooster 
Vanaf volgende week vindt de raadpleging plaats over een eventueel continurooster. 
Tegelijkertijd zal gemeenschap Rietmolen een inventarisatie doen naar de behoefte van een 
BSO in Rietmolen. We hopen op een grote respons! 
 

Luizenpluis 

Aankomende maandag is de her controle van de luizen door de luizenmoeders.  
 

Inschrijven 10 -minuten gesprekken 
Denken jullie eraan om allemaal in te schrijven voor de 10-minutengesprekken? De lijsten 
hangen in de lange gang. 

 

Nieuws uit de MR 
Als je als ouder ons wil mailen, maak dan 
gebruik van ons officiële mailadres:  
mzr@jozefrietmolen.nl (en niet via privé 
adres). Bedankt! 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Data op een rij 
13 tot 27 januari  Afname citotoetsen groep 2-8 
5 februari   Verkoop overblijfbonnen 
6 februari   Open dag BS St Jozef 
13 februari   Evaluatiedag 1e half jaar – alle leerlingen vrij 
17  en 19 februari  Rapportgesprekken 
18 februari   Studiedag LZM – alle leerlingen vrij 
19 februari   Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
20 februari   Rapport  
20 februari   Groep 1-4 de middag vrij ivm de carnavalsmiddag op 21 febr. 
21 februari Groep 1-8 in de middag carnaval met de Carnavalsvereniging 

(groep 1-4 ook de middag naar school)  
22–28 februari  Carnavalsvakantie 
 
 

Bijlage 
-Flyer open dag 
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