
 
Nieuwsbrief 27 –  2 juli 2020 

 
Laatste schoolweek 
En dan is het alweer de laatste schoolweek voor de kinderen. De week waarin we de musical van 
groep 8 gaan zien en groep 8 uit de school gaan gooien. De week waarin we afscheid nemen van 8 
gezinnen die veel voor onze school hebben betekend. We wensen iedereen een mooie laatste week 
en een goed afscheid. Donderdag 9 juli om 14.30uur krijgen alle leerlingen vakantie! 
Tevens willen we iedereen bedanken voor het invullen van de enquête van het thuisonderwijs. We 
zijn alles aan het verwerken en zullen de uitslag met jullie delen. 

Groep 6 juli 

Musical groep 8 

7 juli 8 juli 
Rapport 

9 juli 10 juli 

Afsluitingsdag 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein  
Alle leerlingen vrij 

 

 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne 

7 Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Meester Jelle 

8 Meester Jelle Vrij 

 

Groep 1-2  
We zijn blij te melden dat juf Laura na de zomervakantie het werken weer langzaam gaat oppakken, 
op therapeutische basis. We wensen haar veel succes en eerst een goed herstel. 
De bezetting van groep 1-2 zal er als volgt uit zien na de zomervakantie: 
Maandag en Dinsdag: Juf Laura en juf Rienke Wielens (inval) 
Woensdag en Donderdag: juf Marjolein 
Vrijdag: juf Laura en juf Marjolein 
 

Continurooster 
Volgend schooljaar gaan we starten met het continurooster. De afgelopen periode hebben we door 
corona al kunnen proefdraaien met o.a. het eten op school en dat is goed verlopen. Alle leerlingen 
eten in de klas met de eigen leerkracht de gezonde lunch op van 12.00uur tot 12.15uur. Per groep is 
een koelkast waar de lunch gekoeld bewaard kan blijven. Na het eten spelen de leerlingen 30 
minuten buiten. Tijdens het buiten spelen zal een teamlid en 2 overblijfkrachten toezicht houden. De 
overblijfcoördinatoren Ingrid en Anne-Marie zijn al druk bezig met de indeling. Om 12.45uur starten 
de lessen dan weer.  



 
Hieronder staan de tijden per groep aangegeven.  
Groep 1 en 2  

Maandag 8.30uur tot 14.15uur 

Dinsdag 8.30uur tot 14.15uur 

Woensdag 8.30uur tot 14.15uur 

Donderdag 8.30uur tot 14.15uur 

Vrijdag 8.30uur tot 12.00uur 

Groep 3 t/m 8 

Maandag 8.30uur tot 14.15uur 

Dinsdag 8.30uur tot 14.15uur 

Woensdag 8.30uur tot 14.15uur 

Donderdag 8.30uur tot 14.15uur 

Vrijdag 8.30uur tot 14.15uur 

Kinderopvang Avonturijn zal de komende week duidelijkheid geven over de BSO/TSO.  
 

Technisch lezen groep 3 
In groep 3 werkten we met de methode Veilig Leren Lezen. Omdat deze methode verouderd is, gaan 
we aankomend schooljaar werken met de technisch leesmethode “Lijn 3” in groep 3. We hebben, in 
overleg met o.a. de kwaliteitscoördinator van Keender, voor deze methode gekozen omdat deze 
passend is bij onze visie, veel differentiatie mogelijkheden biedt, digitaal uitgebreid is en andere 
Keenderscholen er goede ervaringen mee hebben.  
 

Uitbreiding Engels 
Op de evaluatie dag hebben we met het team het vak Engels besproken. Bij het team en ook bij veel 
ouders leeft de wens om Engels uit te breiden. Daarom hebben we besloten om vanaf volgend 
schooljaar ook al in groep 5/6 Engels te gaan geven via onze methode “Groove me”. In groep 5-8 zal 
dan structureel Engels gegeven worden. In groep 1-4 wordt incidenteel Engels gegeven.  
We gaan volgend schooljaar tevens onderzoeken of we het jaar erop Engels structureel gaan geven 
vanaf groep 1 tot groep 8.  
 

Doordraaiochtend 
Vanmorgen hebben alle leerlingen kennis 
gemaakt met de juf/meester en de kinderen 
waarbij ze volgend schooljaar in de groep zitten. 
In sommige groepen gingen de leerlingen ook al 
werken, zoals hiernaast: voor het eerst een 
schrijfletter schrijven in groep 3. 
Hieronder een foto van groep 3-4 van volgend 

schooljaar. Ze hebben er al zin in! 

 



 
Schaduwdoeken 
Elk jaar nemen we als school deel aan “Jantje 
Beton”. Dit wordt georganiseerd door de OR. 
Van de gelden kun je materialen aanschaffen 
voor buiten. Deze keer hebben wij als school 
ervoor gekozen om schaduwdoeken als wens 
door te geven aan de OR. De OR heeft deze 
aangeschaft en ze zijn vorige week gemonteerd 
door 5 vaders. Bedankt OR voor de doeken en 
het monteren.  Zo kunnen we met veel zon toch 
nog lekker in de zandbak spelen.  

 

 
Kampdagen groep 8 

  
Groep 8 heeft vorige week 3 dolle kampdagen gehad. Op woensdag zijn ze uitgezwaaid door alle 
leerlingen van de school. Na 120 kilometer fietsen en veel leuke en spectaculaire activiteiten 
kwamen de leerlingen vrijdagmiddag moe maar voldaan terug. Dank aan iedereen die geholpen 
heeft.  
We willen de foto’s van het kamp op de stick zetten waar ook de film van de musical op komt. 
Graag willen we weten of alle ouders van groep 8 hiermee akkoord gaan, i.v.m. de AVG wet. Wil je 
dit niet dan graag doorgeven voor dinsdag 7 juli bij meneer Jelle. Alvast bedankt! 

 

 
 
 

 

 



 

Geslaagd 
Juf Liza-Milou is geslaagd voor de opleiding 
impactcoach van Leren Zichtbaar Maken.  
Gefeliciteerd juf Liza-Milou!  
We zijn blij dat we een gecertificeerde LZM 
impactcoach in de school hebben. Volgend 
schooljaar zal juf Liza-Milou deze functie binnen 
school vervullen en samen met het team de 
volgende stap zetten bij Leren Zichtbaar Maken.  

 

 

Bericht van Amicitia 
Ieder schooljaar vindt tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie het muziekproject van Muziek 
en Kunstwijs en muziekvereniging Amicitia plaats. In dit project maken leerlingen van groep 5/6 van 
de St. Jozefschool kennis met de instrumenten die er te vinden zijn in een harmonieorkest. Ook mag 
iedere leerling een instrument kiezen om te gaan bespelen in het tijdelijke schoolorkest. Een mooie 
kans om te ontdekken of muziekles iets voor je is en welk instrument je graag zou willen spelen. 
Helaas is door corona is het project dit jaar niet doorgegaan en willen we het proeven op een andere 
manier mogelijk maken.   
Muziek proeven bij Amicitia  
Vanaf nu is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met Susan Waanders. Susan kan je 
alles vertellen over de keuzes en mogelijkheden met betrekking tot muziekles. Interesse? Stuur een 
mailtje naar info@amicitiarietmolen.nl of app of bel naar 06-21686887.   
(je hoeft niet perse in groep 5 of 6 te zitten)  
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Gelden schoolreisje 
Het budget van schoolreisje gaan we meenemen 
met de kinderen naar het volgende schooljaar voor een leuke en educatieve activiteit in het 
schooljaar 2020-2021.  
 
Word jij onze nieuwe voorzitter/voorzitster? Wil jij een steentje bijdragen aan de school van 
onze kinderen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
De ouderraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter/ster. De huidige voorzitter Wendy 
ter Doest neemt eind dit schooljaar afscheid en hierdoor zijn wij dringend op zoek.  
Als voorzitter heb je de leiding tijdens de vergaderingen van de ouderraad en treedt je als dat 
nodig is naar buiten namens de ouderraad. Uiteraard is je hulp ook van harte welkom voor het 
organiseren van de verschillende activiteiten. 



 
Wat doet de ouderraad? 
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van St. Jozefschool. Wij 
houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten: 
sinterklaasfeest, kerstviering, Koningsspelen, schoolreisje, de overblijf en nog veel meer. 
 
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de 
school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Tevens beheert de OR de 
jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende 
leermiddelen. De ouderraad vergadert gemiddeld 1x in de 6 weken. 
 
Interesse 
Mocht je interesse hebben, dan kan je reageren via e-mail: Jozefschoolor@gmail.com. Ook 
eventuele vragen m.b.t. de vacature kan je via bovenstaand mailadres aan de ouderraad sturen. 
Natuurlijk kunnen de huidige leden je hier ook het één en ander over vertellen. Zodra wij een 

reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.  

 

Bijlage 
- Bibliotheek Oost-Achterhoek: Lekker lezen en creatief bezig zijn in de vakantie. 
- Zomertoer Berkelland: flyer en programma 
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