Nieuwsbrief 2 – 2 september 2021

Samen gaan wij voor goud!
Het schooljaar is gestart: de vlag is gehesen en alle leerlingen zijn onder
de goudenboog de school binnen gelopen. Het is fijn om allemaal weer
op school te zijn en samen te leren.
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar starten we met de Gouden
Weken (6 weken). Deze Gouden Weken staan voor het goud dat we in
handen hebben: het smeden en kneden van de interactie tussen de
leerling en de leerkracht (en de leerlingen onderling) zodat in alle
groepen een fijne sfeer in alle groepen heerst een heel schooljaar lang.
Ze zijn essentieel voor de groepsvorming en het realiseren van een
positief groepsklimaat in de groep. Centraal staat (hernieuwd)
kennismaken met elkaar, afspreken en samenwerken in de groep. Ons
doel ten aanzien van de Gouden weken is het creëren van respect voor
en acceptatie van elkaar, waardoor de sfeer in de groep fijn is en
iedereen maximaal kan presteren. Elke groep heeft 2 doelen gesteld en
kijkt aan het einde van de gouden weken of ze behaald zijn.

Welkom Marres, Nouk en Lise
De komende weken gaan Marres ter Woerds, Noud ten Vregelaar en Lise Lenderink wennen in groep
1,2. In september en oktober worden zij vier jaar en zullen we Marres, Lise en Noud elke dag zien.
We wensen Marres, Lise en Noud en de gezinnen een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons
op school.

Corona richtlijnen
Vanuit de overheid zijn nieuwe corona richtlijnen voor het basisonderwijs.
Daarin staat dat ouders langzaam weer de school mogen betreden, op 1,5
meter. Wij kiezen ervoor om ouders in de school te verwelkomen op afspraak.
Zo houden we overzicht en de kans op een besmetting zo klein mogelijk. Dus
maak altijd een afspraak en dan ben je als ouder van harte welkom.

Informatieavond
Op 14 september staat de informatieavond gepland. We hebben gekozen voor een vorm die
voldoet aan de corona-maatregelen, die zorgt voor een contactmoment tussen leerkracht en
ouder en zorgt voor de mogelijkheid voor de leerling om de groep te laten zien.
Hoe gaat het eruit zien?
Elk gezin mag met 1 ouder de groepen bezoeken van de eigen kinderen. Vooraf schrijft elk
gezin zich in op 1 van onderstaande momenten:
• dinsdag 14 september 16.00uur
• donderdag 16 september 16.00uur
• maandag 20 september 16.00uur
• vrijdag 24 september 16.00uur
Het inschrijven zal vanaf maandag via Parro gebeuren. Per bezoekmoment geldt een
maximum per groep zodat we de 1,5 meter voor volwassenen kunnen waarborgen.
Maandag 13 september verstuurt elke groep de groeps-informatie naar de ouders. Heb je
daar nog vragen over, stel ze dan gerust tijdens het bezoekmoment.
Ben je ook benieuwd naar de schoolontwikkeling? Tijdens de bezoekmomenten is er
gelegenheid om te luisteren naar de presentatie door de IB-er of de directeur. Maandag 13
september zullen zij ook de informatie op schoolniveau versturen naar alle ouders. Graag
vooraf opgeven via de mail naar l.thuinthe@keender.nl. als je wilt deelnemen.

Even voorstellen
Yvette ten Hag, leerkracht groep 1-2
Mijn naam is Yvette ten Hag. Ik ben 46 jaar en woon in
Haaksbergen, samen met Jeroen en onze 2 kinderen (15 en 12
jaar).
Ik hou van mijn familie, vrienden, wandelen, lezen, muziek,
natuur, kletsen en mijn werk.
Na 21 jaar met heel veel plezier in Beckum gewerkt te hebben, ga
ik nu hier in Rietmolen aan de slag. En dat vind ik wel speciaal,
want zowel mijn moeder als Jeroen zijn hier opgegroeid.
Op maandag, dinsdag en vrijdag zal ik te vinden zijn bij de kleuters.
Ik heb er zin in en verheug me erop jullie allemaal te leren kennen!
Ellen Kole, leerkracht groep 1-2
Mijn naam is Ellen Kole.
Ik ben dit jaar in groep 1/2 werkzaam op de woensdag en donderdag.
Ik ben 41 jaar en woon met mijn gezin in Hengelo. Mijn gezin bestaat vooral
uit jongens: mijn vriend Tom en onze kinderen Sam, Guus en Lef.
Mijn hobby's zijn winkelen, lezen (vooral voorlezen) en muziek.
Ik heb voordat ik hier kwam 20 jaar op (toevallig) de Sint Jozefschool in
Lichtenvoorde gewerkt. Daar heb ik een aantal jaren groep 5 en 6 gedaan en
de laatste 10 jaar vooral de kleuters.
Omdat ik graag dichter bij huis wilde werken heb ik af en toe gesolliciteerd
en bij deze sollicitatie werd ik wel enthousiast!
Een wat kleinere school dan ik gewend was, met veel betrokkenheid leek me
wel goed bij mij passen. Ik heb er zin in en hoop dat we ondanks de Corona
elkaar snel zullen ontmoeten!

Martine Tiehuis, ICTexpert
Ik ben Martine Tiehuis-Kleinsman, oorspronkelijk uit Bentelo maar
nu woonachtig in het mooie Diepenheim. Ik ben 35 jaar, getrouwd
met Eric en samen hebben we twee kinderen, Tijn (7 jaar) en Elin (4
jaar). Ik ben dol op voetbal, FC Twente natuurlijk, mag graag
mountainbiken en zwemmen. Tevens heb ik veel affiniteit met alles
op gebied van ICT&onderwijs.
Vorig jaar heeft Marloes mij benaderd of ik de St. Jozef op gebied
van ICT&beleid kan ondersteunen. En daar zeg ik natuurlijk geen
nee tegen. Er zijn vorig jaar een aantal dingen in beeld gebracht en
daar ga ik dit schooljaar mee verder. Er komt een ICT beleidsplan, de
leerkrachten krijgen workshops en uiteindelijk merken de kinderen
natuurlijk dat ook dit onderdeel 'vast’ op het rooster komt. Al met al hele mooie
ontwikkelingen waar ze hier op school mee bezig zijn en ik vind het geweldig om dit te
mogen begeleiden.
Stagiaires groep 3/4
Mijn naam is Naomi Bok en ik ben 17 jaar oud. De
opleiding die ik volg heet onderwijsassistente deze
opleiding volg ik op het Graafschap College in Groenlo.
Aankomend schooljaar kom ik stage te lopen in groep
3/4 op de maandag en de dinsdag. Ik heb er zin in en
verheug me erop om de kinderen te ontmoeten.
Hallo allemaal, mijn naam is Maud Vogt en ik ben 14 jaar oud. Ik woon
in Haaksbergen. Ik zit op het Assink Lyceum in Neede en zit nu in mijn
examenjaar. Het komende schooljaar loop ik elke woensdag stage in
groep 3/4 bij juf Elaine. Ik vind het heel leuk om te voetballen, te skiën
en te gaan shoppen. Ook spreek ik graag met vriendinnen af. Ik heb er
erg veel zin in!

Parro
Dit schooljaar gebruiken we Parro steeds vaker als communicatiemiddel naar jullie als ouders.
De ambitie is om alles via Parro te laten lopen. De nieuwsbrief zal via Parro en mail verzonden
worden dit schooljaar. Om aan de AVG wet te voldoen, zal Parro wat acties vragen van jullie.
Via onze ICT-expert Martine Tiehuis worden jullie daarover op de hoogte gesteld.

Nieuws uit de MR
De medezeggenschapsraad (MR) stelt
zich graag aan het begin van het
schooljaar 2021/2022 aan u voor.
Alsook een beknopte uitleg van haar
taken. In de MR zitten afgevaardigden van ouders en personeelsleden. Op onze school
bestaat de MR uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden.
Personeelsleden: - Kelly Cattier - Jelle ten Thije (notulist)
Ouderleden:
- Anne van Lith - Miranda ten Brinke (voorzitter)
De directeur woont een deel van de vergadering bij om informatie te geven of om vragen
te beantwoorden. De agenda en notulen van de MR kunt u terugvinden in de MR map in
de koffiekamer i.v.m. de privacy. De zittingsduur is één of meerdere perioden van
minimaal 3 jaar. De MR praat mee, geeft adviezen (adviesrecht) en kan over een aantal
zaken meebeslissen (instemmingsrecht).
Zaken die onder andere aan de orde komen zijn:
- het schoolreglement
- de veiligheid en gezondheid op
school
- het schoolplan / jaarplan
- het formatieplan
- de bestemming en hoogte van
ouderbijdrage
- vakantiedagen/studiedagen
U kunt vragen of mededelingen aan
de medezeggenschapsraad sturen
naar mzr@jozefrietmolen.nl

Nieuws uit de OR

Data op een rij
13september
13 september
14 en 16 september
20 en 24 september
1 oktober
7 oktober
11 en 14 oktober
18 – 22 oktober

Studiemiddag – alle leerlingen vrij om 12.00uur
Groepsinformatie naar de ouders
Bezoekmoment groepen (leerlingen en 1 ouder per gezin)
Bezoekmoment groepen (leerlingen en 1 ouder per gezin)
Familieavond “Meet en Greet”?
Groep 1-2 middag vrij om 12.00uur
Welbevindgesprekken
Herfstvakantie

Bijlage
-

Nieuws van BSO Tarvos / kinderopvang Avonturijn
Natuurfeest Natuurpark Kronenkamp

