Nieuwsbrief 2 – 3 september 2020

Fijn dat je er weer bent!
Het schooljaar is van start gegaan en de vlag
hangt weer in de top. Als team vonden we het
een feest om alle kinderen weer te zien.
Daarom hadden we slingers opgehangen en
stond er een ballonnenboog bij de ingang.
Omdat komend schooljaar Engels een grotere
rol krijgt in ons onderwijsaanbod, heeft elke
groep Engelse boeken en/of spellen gekregen
bij de start van dit schooljaar. Tevens zullen de
leerlingen van groep 5-8 komend schooljaar
toetsen krijgen bij Engels. Vooraf krijgen ze
instructie hoe ze dit het beste kunnen leren.
Kortom… Let’s do it!

Corona
*Wel of niet naar school bij verkoudheid?
Het blijft een lastig verhaal wat te doen bij verkoudheid en met het najaar in
aantocht gaan we vanaf nu “de beslisboom” gebruiken. We willen alle ouders
vragen om deze ook te gaan gebruiken bij twijfel. Tevens staat op de
beslisboom dat kinderen na een negatieve test weer naar school mogen,
ondanks klachten. Deze richtlijnen houden wij vanaf nu aan.
In de bijlage is “de beslisboom” te vinden.
*De informatieavond op 15 september en de familieavond op 2 oktober
zullen helaas niet doorgaan i.v.m. Corona. De informatie per groep zal dit jaar
via een PWP en/of vlog jullie kant op komen. Heb je toch nog vragen dan
horen we dat graag. Samen gaan we voor maximale groei voor elke leerling!
De welbevindgesprekken (gesprek met ouder/kind en leerkracht) die gepland staan op 12
en 15 oktober zullen wel doorgaan binnen gepaste richtlijnen.

Presenteren voor de groep
Naast het presteren bij de hoofdvakken vinden wij het ook belangrijk dat elke leerling zich
kan presenteren. In groep 1-4 is de vertelkoffer gestart. De vertelkoffer gaat mee naar huis
en wordt door het kind thuis gevuld met spullen die passen bij hem/haar. De volgende dag
gaat de vertelkoffer mee naar school en vertelt het kind voor de groep over de spullen die
in de koffer zitten. Zo leert elk kind van jongs af aan om wat te presenteren.

Continurooster: organisatie en financieel
Vorige week maandag zijn we gestart met het
continurooster. Door corona hadden we voor de
vakantie al proefgedraaid. De start is positief
verlopen.
De organisatie van het continurooster wordt
weer geregeld door de overblijfcoördinatoren
Anne-Marie en Ingrid. Samen met school zijn de
regels weer opgesteld en is de indeling gemaakt
voor de overblijfkrachten. Voor organisatorische
vragen kunnen jullie altijd terecht bij Anne-Marie
en Ingrid.
De financiële kant van het continurooster zal door
de OR geregeld worden. In de
enquête/raadpleging van januari 2020 heeft 81% van de ouders aangegeven dat de voorkeur
uit gaat naar de kosten voor de helft betalen uit oud-papier gelden. Dat betekent dat 20

euro betaald wordt uit de oud-papier gelden door school en dat 20 euro gevraagd wordt aan
de ouders middels een vrijwillige bijdrage door de OR.
In het najaar ontvangt elk gezin altijd de factuur voor de ouderbijdrage door de OR. De
bijdrage van 20 euro per leerling voor het overblijven zal hierbij opgezet worden.
De OR zal ervoor zorgen dat hiervan alle overblijfkrachten worden betaald.
We willen alle overblijfkrachten en de overblijfcoördinatoren alvast bedanken voor het
mogelijk maken van de overblijf en de OR voor de financiële afwikkeling.

Financieel
Als het niet mogelijk is om bepaalde
bedragen te betalen aan school door
financiële problemen, dan bestaat de
mogelijkheid om dit te bespreken met de
directie. Dit kan buiten de OR om gebeuren.

Bedankt!
We hebben een buitenkeuken gekregen van
Esther Lammersen. Dankjewel! Het
keukentje wordt al goed gebruikt door
kleine en grote kinderen.

Jantje Beton
Alle oudste kinderen uit een gezin krijgen woensdag 9 september het
verkoopboekje mee van Jantje Beton. Jantje Beton heeft een actie
bedacht die Corona-proof is. Bij het verkoopboekje zit een handleiding. Van
de opbrengst kopen we buitenspelmateriaal voor de kinderen.

Denkt iedereen eraan om het uiterlijk woensdag 23 september weer
mee te geven naar school? Alle boekjes moeten terug gestuurd
worden naar Jantje Beton, ook al zijn ze leeg.
Veel succes met de verkoop en het gezin met de grootste verkoop zal weer beloond worden!

Stagiares
Omdat we opleidingsschool zijn geworden, komen de volgende stagiaires het eerste half jaar
bij ons op school:
Groep 1-2 : Juf Reza op donderdag en vrijdag (Onderwijsassistent Graafschapcollege)
Groep 3-4 : Juf Anouk op donderdag en vrijdag (Helpende Welzijn Graafschapcollege)
Groep 5-6 : Juf Sarah op maandag en dinsdag (Leerkracht PABO Deventer)
We wensen ze allemaal veel succes en plezier toe bij ons op school.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Anouk Luesink, ben 18 jaar en woon in Zieuwent. Ik
doe de opleiding helpende zorg en welzijn op het Graafschap
College in Groenlo. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn
vriend of met vriendinnen leuke dingen te doen. Ook help ik thuis
graag op de boerderij en heb ik verschillende oppas adressen met
kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit schooljaar zullen jullie mij in groep
3/4 zien, hier loop ik stage en mag ik later in het schooljaar
examen doen. Ik heb er zin in, tot snel!

Nieuws uit de MR

Nieuws uit de OR
Het nieuwe schooljaar 2020/2021 is
begonnen, zo langzaam aan beginnen ook
wij weer met onze OR taken. Vorig jaar zijn, door de Corona-maatregelen, veel activiteiten
helaas niet doorgegaan. Wij gaan ervan uit, dat wij dit schooljaar vele leuke activiteiten
mogen organiseren voor onze kinderen. Dit kunnen wij niet zonder jullie hulp. Waar en
wanneer je kunt helpen, wordt vermeld via de nieuwsbrief.
Voor de nieuwe ouders onder ons, willen wij ons even voorstellen.
De OR bestaat dit schooljaar uit 7 leden, namelijk:
• Wendy ter Doest (voorzitter). Moeder van Mika in groep 8 en Kensi in groep 5
• Ellen aan de Stegge (penningmeester). Moeder van Joep in groep 2 en Rens
• Yvonne Walterbos (secretaris). Moeder van Thijs in groep 6 en Luuk in groep 5
• Herbert Molenveld. Vader van Merle in groep 8 en Gijs in groep 6
• Martijn Dijkhuis. Vader van Bo in groep 5 en Amber (middelbare school)
• Dianne Siemerink. Moeder van Ela in groep 4, Kiki in groep 1 en Nauk
• Roy Schreijer. Vader van Luuk in groep 5 en Tessa in groep 2
Namens de OR wensen wij iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Mocht er iets niet duidelijk zijn, heb je een vraag aan ons of lijkt het je leuk om ook lid te
worden van de OR, spreek ons gerust aan.
Eventueel mailen kan ook naar jozefschoolor@gmail.com.
Ps. Er staat een vacature open! Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Wendy heeft vorig jaar aangegeven, dat zij stopt als voorzitter. Helaas hebben wij nog
geen vervanger. Lijkt het jouw leuk deze functie over te nemen van Wendy, laat het ons
weten.

Data op een rij
15 september
21 september
2 oktober
12 en 15 oktober
19 - 23 oktober

Informatieavond
Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij
Familieavond
Welbevindgesprekken
Herfstvakantie

Bijlage
-

Weer naar school! van de ANWB
Beslisboom 7-12 jaar

