Nieuwsbrief 4 – 1 oktober 2020

Welkom Bram, Kyan en Siem.
De komende weken gaan Bram, Kyan en Siem wennen in groep
1,2. In november worden ze alle drie vier jaar en zullen we ze
elke dag zien. We wensen Bram, Kyan, Siem en de gezinnen
een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school.

Corona
Afgelopen maandag zijn er nieuwe coronamaatregelen
afgekondigd. Het maakt dat we als school ook weer stil hebben gestaan hierbij.
Waar hebben wij al school invloed op? Hoe kunnen wij Corona zoveel mogelijk buiten de
deur houden zodat onze school open mag blijven en onze leerlingen geen lesuitval hebben?
Daarom minimaliseren wij het aantal mensen in de school. Dit zijn de nieuwe maatregelen
bij ons op school:
• Alle ontmoetingen met ouders en externen gaan online. De welbevindgesprekken op
12 en 15 oktober zullen daarom online plaats gaan vinden via TEAMS.
• Directie en team werken waar kan zoveel mogelijk thuis. School kan daardoor
telefonisch minder bereikbaar zijn. Via de mail zal dan vaak de snelste weg zijn.
• Er zal een bel komen bij de voordeur. Wanneer je omwille van een calamiteit toch de
school moet betreden dan eerst aanbellen en wachten tot er open wordt gedaan.

Juf Rienke
Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam
is Rienke Wilens. Ik ben getrouwd met Oscar en heb twee zoons Job en Mick. We
wonen in Haaksbergen. In mijn vrije tijd lees ik graag en wandel ik met onze
hond. Momenteel zit ik in de vaste invalpoule van stichting Keender. Op de
maandag en dinsdag vervang ik juf Laura en kunnen jullie mij tegenkomen op
school in groep 1 en 2. Met veel plezier ben ik na de zomervakantie gestart en
kijk uit naar de komende tijd hier op de Sint Jozef school.
Juf Laura is therapeutisch aan het werk op de ochtenden. We wensen haar
beterschap en een goed herstel!

Fietscontrole
Maandag heeft de fietscontrole weer plaats gevonden. De
techniekmannen (Rikus, Martin en Harrie) en de vader van Luuk en Thijs
(Herbert Temmink) hebben veel fietsen gecontroleerd waarbij ze de 1,5
meter in acht hebben genomen. Bedankt mannen en zo fietsen onze
leerlingen nog veiliger rond.
Volgende week maandagmiddag zouden de technieklessen voor groep 8
starten. Door de nieuwe ontwikkeling rond Corona hebben de
techniekmannen aangegeven dat ze niet starten met de technieklessen.
We begrijpen dit heel goed, gezondheid voor alles.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is gestart. We gaan terug in de tijd met het thema “En toen..”. Dit sluit
mooi aan bij het thema van Topondernemers in de groepen 3-8.
De opening van de kinderboekenweek hebben we dit jaar in de vorm van een excursie gedaan.
Groep 1-4 heeft in de school een escaperoom gehad over de historie van Berkelland. Groep 58 is naar het Crashmuseum geweeest in Lievelde. Dank aan de ouders die meegereden hebben
naar het Crashmuseum.
Door geïnteresseerd te raken over het onderwerp, wil je er meer over weten en dan kan een
boek uikomst bieden. Leesplezier en leesmotivatie blijft heel belangrijk voor de
leesontwikkeling. Samen kunnen we leeskilometers maken met jullie kinderen en onze
leerlingen.

Voorleesopa
Elke woensdagmorgen leest opa Wil Pieper voor in groep 1-2. De
kinderen genieten onder andere van het boek “Wij gaan op
berenjacht” en gaan zelfs met opa Wil nog even op Berenjacht.
Dankjewel opa Wil voor deze mooie en leerzame
voorleesmomenten.

Stagiare
Ik ben Sarah en ik ben 20 jaar oud. Ik doe de opleiding Academische
Pabo aan het Saxion Deventer en ik zit nu in mijn tweede jaar. Het
komende half jaar loop ik stage in groep 5/6 bij meester Jelle. Ik kijk er
naar uit om veel te leren in deze gezellige groep.
Groetjes Sarah
Welkom bij ons op school Sarah en we wensen je een leerzame
stageperiode in Rietmolen.
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