
 
Nieuwsbrief 18 –  15 april 2021 

 

Veel plezier en succes in Winterswijk 
Door een verhuizing zal Femke te Rietmolen uit groep 6 onze school verlaten. Femke, we 
wensen je heel veel plezier op de Julianaschool in Winterswijk. Aju-paraplu! 
 

Welkom Ben 
De komende weken gaat Ben wennen in groep 1,2.  In mei wordt Ben vier jaar en zullen we 
hem elke dag zien. We wensen Ben en het gezin een fijne en succesvolle basisschooltijd toe  
bij ons op school. 
 

Groep 8 succes 
Dinsdagmorgen en woensdagmorgen hebben de leerlingen van groep 8 de eindcito. We 
wensen de jongens en meisjes veel succes. Laat zien wat je kan! 
 

Babynieuws 
Afgelopen woensdag kwamen de kleuters 
door goed te speuren naar woorden en 
cijfers in de klas erachter dat juf zwanger 
is! Wát een feest! Eind oktober wordt 
nummer 3 in huize Dinkelman-Stegeman 
verwacht.  
Ik voel me goed, maar vermoeid en 
daarom werk ik vanaf nu een halve dag 
minder. Juf Rienke is op vrijdagmorgen in 
de groep.  
Groetjes juf Marjolein 
 
Juf Marjolein, we wensen je een hele fijne 
zwangerschap.  
Juf Rienke, heel fijn dat jij extra wil werken 
zodat er rust in de groep blijft! 
 



Welkom Nicole 
Na de meivakantie gaat een collega van een andere Keenderschool bij ons re-integreren. Juf 
Nicole zal tot de zomervakantie in groep 3-4 re-integreren . We wensen haar veel plezier en 
succes bij ons op school.  In de volgende nieuwsbrief zal ze zich voorstellen. 
 

Parro 
De afgelopen periode heeft groep 1-4 geëxperimenteerd met de ouder-communicatieapp 
Parro. Uit de evaluatie van leerkrachten en ouders bleek dit een succes. Daarom hebben we 
als team besloten om na de meivakantie met alle groepen te gaan werken met Parro.  
Waarom gaan wij met Parro werken?   
Parro zorgt ten eerste voor een snelle en veilige communicatie met ouders. Alleen de ouders 
van de groep kunnen deze berichten zien en de privacy van deze berichten zijn 
gewaarborgd. Tevens is het in Parro mogelijk om direct belangrijke groepsmededelingen te 
sturen naar alle ouders tegelijk en is het ook mogelijk om één-op-één berichten te 
versturen. Ten tweede bevat Parro een aantal handige functionaliteiten, waaronder een 
activiteitenplanner en een gespreksplanner voor de oudergesprekken. 
Na de meivakantie kunnen alle ouders via de Parro: 

• Kinderen ziek melden 

• Vragen stellen aan de leerkracht 

• Inschrijven voor de facultatieve oudergesprekken in juli. 
Na de zomervakantie willen we de nieuwsbrief en de schoolagenda ook koppelen aan deze 
app zodat we zoveel mogelijk via 1 communicatiemiddel werken. 
De ouders van groep 5-8 zullen volgende week een mail krijgen met instructie over het 
installeren van de Parro app. 
 

Koningsspelen  
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Vorig jaar ging het niet door in verband met de 
Lockdown, dit jaar gelukkig wel, al zal het in een iets andere vorm zijn dan voorgaande jaren. 
Om 8.30 verwachten we alle kinderen gewoon op school in het schoolshirt van school. Dit 
shirt krijgen de kinderen donderdag 22 april mee naar huis. Vind je het leuk om je verder nog 
uit te dossen of te schminken in rood wit blauw of oranje: hartstikke leuk! Zorg wel voor 
makkelijke kleren, want het wordt een sportieve ochtend. 
Groep 1 t/m 4 blijft op school om op het schoolplein allerlei spelletjes te doen met de eigen 
klas. De groepen 5 t/m 8 vertrekken vanaf school rond 8.45 richting de DAR voor een 
sportief programma! Eten en drinken hoef je deze dag niet mee te nemen, daar zorgen wij 
voor! En ook voor de lunch wordt gezorgd! 
Om 12.00 kunnen de kinderen van groep 1-2 
(mét een volle buik!) opgehaald worden, groep 
3 t/m 8 zijn om 14.15 uit en kunnen ook op 
school opgehaald worden. 
Wij hebben er super veel zin in, we hopen jullie 
ook!  
 
 
Groep 8 is druk met de moestuin! 
 



 

Rookvrije schoolplein 
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij 
schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij 
schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en 
andere activiteiten buiten schooltijd. Als extra reminder hebben we borden opgehangen bij 
de twee ingangen. 
BS St. Jozef wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt 
dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met 
roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te 
starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen van het 
plein en op de parkeerplaats. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen 
we bij aan een gezonde leeromgeving voor de kinderen. 
 

Sint Jozef, Petrusschool en Bommel de Beer bedankt! 

Van Schoenmaatjes naar Schoolmaatjes voor Sierra Leone! 
December 2020 ging de actie Schoolmaatjes 
voor Schoolmaatjes van start, onder de vlag 
van de Wegdamfoundation. Basisschool Sint 
Jozef uit Rietmolen, de Petrusschool Uit 
Hengevelde en Kinderdagverblijf Bommel 
de Beer hebben deze actie tot een succes 
weten te maken getuige de foto’s en 
filmpjes op de site van Wegdamnieuws. 
Waarmee ze samen bijdragen aan beter 
onderwijs en meer speelplezier voor de kinderen in Sierra Leone. 
Voor Kerst vroeg de organisatie het volgende: 
Kinderen uit Nederland halen schoolmaterialen en speelgoed op voor leeftijdsgenootjes uit 
dit Afrikaanse land en stoppen dit in een (versierde) schoenendoos. Dit gaat vervolgens met 
een zeecontainer mee richting Sierra Leone waar met medewerking van de stichting scholen 
worden gebouwd. Hoe mooi zou het zijn als bij de opening deze verrassing klaarligt voor de 
kinderen! En dat daar vervolgens foto’s van gemaakt worden zodat iedereen kan zien hoe 
goed het terecht is gekomen! De communicatie met het gebied verloopt namelijk 
voortreffelijk! En voor scholen: Hoe mooi is het voor de kinderen (en de leerkrachten 
natuurlijk) om op deze manier meer te weten te komen over de cultuur in dit Afrikaanse 
land door de korte lijntjes!  (krantenbericht uit het Wegdamnieuws)  
 
 

Sportief uitje in de meivakantie?  



Sportfederatie Berkelland organiseert ook dit jaar 
weer een mysterieuze sportjacht. Misschien 
kennen enkelen van jullie het nog wel van de 
voorjaarsvakantie.  
Nu zijn ze terug met nieuwe routes. Men loopt een 
route waarin er verschillende stops zijn. Bij die 
stops moeten de kinderen een sportieve opdracht 
uitvoeren.  
Uiteindelijk zou je zelfs prijzen kunnen winnen. In 
de bijlage kun je lezen hoe je je kunt opgeven.  
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Moederdag!  
Ook dit jaar houden wij onze jaarlijkse 
bloemenverkoopactie! 
De bloemenverkoopactie vindt plaats op zaterdag 8 mei, oftewel wederom op de dag vóór  
Ook dit jaar, alleen op bestelling  i.v.m. Coronavirus! 
Wat verkopen wij? 
❖  Prachtige hanging baskets met fleurige bloemen                            
(Keuze uit verschillende kleuren/samenstellingen) 
❖  Rode geraniums                                                                           
❖  Roze geraniums                                                                           
+/- 2 weken voor onze actie, zullen wij op de facebookpagina van school en Gemeenschap 
Rietmolen foto’s plaatsen van de verschillende kleuren/samenstellingen die wij verkopen.  
Ook staan dan onze contactgegevens vermeld zodat je de bestelling aan ons door kunt 
geven. 
Voor meer info, zie onze flyer in de bijlage. 
Tot zaterdag 8 mei!!  

 

Data op een rij 
20 en 21 april  Eindcito groep 8 
23 april  Koningsspelen 
26 april – 9 mei Meivakantie 
 

Bijlage 
- Bloemenactie OR 
- Uitnodiging Mysterie Sportjacht meivakantie Sportfederatie Berkelland 

 


