Nieuwsbrief 3 – 23 september 2021

Informeren
De afgelopen weken hebben de inloopmiddagen plaats gevonden
in de groepen. Morgen is de laatste middag. We zijn trots op onze
leerlingen hoe zij de ouders hebben geïnformeerd, via een
speurtocht of een lijst met succescriteria.
Over de schoolontwikkeling hebben we met ouders gesproken op
donderdagmorgen en afgelopen dinsdagavond. Het is voor ons fijn
om weer samen met ouders in de school te praten over het
onderwijs aan onze leerlingen en jullie kinderen. We hebben
hetzelfde doel: maximale groei voor elk kind van BS St Jozef! We
willen iedereen bedanken voor de interesse en betrokkenheid bij
jullie kinderen en onze schoolontwikkeling.
Eén van de focuspunten van dit schooljaar is de huisvesting.
Aankomende maandag vindt de informatiebijeenkomst plaats over de huisvesting van onze
school: op welke plek gaan we verbouwen? De avond wordt georganiseerd door de
werkgroep die het haalbaarheidsonderzoek doorloopt. Deze werkgroep bestaat uit
Werkgroep Toekomstvisie Kerk, BS ST Jozef, Stichting Keender en de gemeente. Zij zullen
jullie informeren en het verdere proces bespreken. In de bijlage is de uitnodiging
opgenomen. We hopen veel ouders te mogen begroeten op deze avond.

Fietscontrole 27 september
De donkere dagen komen er weer aan dus is het super belangrijk
om met een veiligheidshesje aan op een goed verlichte fiets te
stappen. Daarom vindt maandag 27 september de fietscontrole
plaats. De controle wordt uitgevoerd door Martin Wijlens, Gerrit
Lenderink en Herbert Temmink, de vader van Thijs en Luuk
Temmink.
Wij willen alle ouders vragen om thuis al een eerste controle te
doen en vooral het licht te bekijken. Fietsen zonder licht worden
niet meer voorzien van licht.

Alle kinderen van groep 3-8 nemen maandag 27 september de
fiets mee naar school. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen zelf
kiezen of de fiets gekeurd moet worden. Alvast dank aan Martin,
Gerrit en Herbert voor de controle.

Trakteren
Wij hebben de GGD om advies gevraagd over het trakteren, n.a.v.
een vraag van een leerling: moeten de traktaties nog verpakt
zijn? De GGD gaf het advies om jarigen nog steeds te laten
trakteren met voorverpakte traktaties.

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek bij ons op school. Het thema van dit jaar is
“Worden wat je wil”. Tijdens deze week besteden we extra aandacht aan het lezen. We
sluiten samen af op woensdag 13 oktober. In de volgende nieuwsbrief komen we erop terug.

Nieuws uit de OR
Ouders wij hebben jullie hulp nodig!
Wij proberen voor het schooljaar 2021-2022 weer een fantastisch activiteitenprogramma
in elkaar te draaien en daarbij hebben wij jullie hulp nodig!
Lijkt het je leuk om te helpen met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals
sinterklaasviering, luizenpluis, pleinwacht, etc. voor onze kinderen, schrijf je dan in op de
daarvoor bestemde hulplijsten! Deze hulplijsten hangen nog tot 1 oktober op school en
tot dan kun je je hier nog op aanmelden. Wil je meer informatie of ben je niet in de
gelegenheid om op school de lijsten te bekijken, mail ons dan via
jozefschoolOR@gmail.com.
Jantje Beton
Denkt iedereen er nog aan om uiterlijk 29 september de boekjes van Jantje Beton 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!
Wecycle
De Wecycle dozen staan weer in de school. Voor
diegene die niet weten wat het inhoudt volgt hieronder
uitleg waarom wij dit zo belangrijk vinden en mee doen
als school zijne:
Wecycle betrekt basisscholen en BSO’s bij inzameling kleine elektrische apparaten
Recyclen kleine elektrische apparaten goed voor het milieu
Wecycle, het initiatief voor de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten
en spaarlampen, voert een landelijke actiecampagne. Deze is gericht op
basisschoolkinderen en hun ouders. De campagne heeft als doel meer kleine elektrische
apparaten in te zamelen. Deze verdwijnen vaak in de afvalbak. Gemiddeld 2 kg per
persoon per jaar. Dit levert milieuschade op, terwijl de apparaten na recycling waardevolle

grondstoffen leveren voor nieuwe producten. Basisscholen en buitenschoolse opvang die
kleine apparaten inzamelen, sparen voor leuke spullen.
Wecycle biedt de scholen les- en actiematerialen, inzamelmiddelen en een speciale
ophaalservice. “Gooi nooit weg, maar lever in” is de centrale boodschap, die kinderen en
hun ouders ervan bewust moet maken dat het heel normaal én nuttig is ook kleine
elektrische apparaten te recyclen. Er is een speciale site voor de basisscholen en BSO’s
met alle informatie: www.wecycle.nl/scholen. Daarnaast kunnen kinderen, ieder op hun
eigen niveau, op een leuke manier meer te weten komen over recycling, puzzels maken en
games spelen op www.wecycle.nl/kids
Wij, Sint Jozefschool, zamelen ook elektrische apparaten in!
Een oude walkman, een boormachine die het niet meer doet, een gesneuvelde föhn, een
mixer die nooit meer gebruikt wordt. Deze kleine elektrische apparaten en
gereedschappen horen niet in de vuilnisbak, want ze kunnen worden gerecycled. Elk klein
afgedankt of kapot elektrisch apparaat of (tuin)gereedschap levert onze school punten op.
De gespaarde punten kunnen we inwisselen voor nieuwe schoolspullen, zoals
kinderboeken, sport- en spelmaterialen, pleinplakkers en apparatuur, zoals een digitale
camera.
Passen de apparaten in een boodschappentas? Breng ze dan naar onze school. De
elektrische apparaten die niet in een tas passen of te gevaarlijk zijn, kunnen worden
ingeleverd bij de milieustraat van de gemeente of bij de detailhandel waar u een zelfde
nieuw apparaat koopt.

Data op een rij
27 september
27 september
1 oktober
6 oktober
7 oktober
13 oktober
11 en 14 oktober
18 – 22 oktober

Fietscontrole
Informatiebijeenkomst Verbouwing BS ST Jozef
Familieavond “Meet en Greet” gaat niet door ivm maatregelen corona
Opening Kinderboekenweek
Groep 1-2 middag vrij om 12.00uur
Afsluiting Kinderboekenweek
Welbevindgesprekken
Herfstvakantie

Nieuws vanuit de BSO
De afgelopen weken zijn wij druk geweest met het thema Jungle; Gaan met die liaaaan!
We bouwen hutten van bamboestokken. Knutselen een kameleon die echt van kleur kan
veranderen en bakken jungle koekjes. Ook spelen we een speurtocht, maar geen gewone!
De speurtocht gaat over poep. Poep van verschillende jungle dieren, kun jij raden van welk
dier deze poep is?
De eerste weken hadden we nog super lekker weer en zijn we naar de beachvelden geweest.
Hier spelen we Beachtennis maar ook verschillende spelletjes. Of zoals de kinderen zelf
zeggen; we zijn naar het strand geweest!
Wij bedanken RIVO Rietmolen voor het mogelijk maken van deze leuke middagen!
Op de BSO hebben we de afgelopen weken weer een aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen, leuk dat jullie er zijn! Dit betekend meer om te spelen, dus hebben we het
speelgoed wat uit mogen bereiden. Een gave knikkerbaan en vooral de nieuwe Swayer
wordt erg veel gebruikt!
In oktober mogen wij ook weer een aantal nieuwe kinderen welkom heten! Wij wensen jullie

alvast veel speelplezier op de BSO!
activiteiten voor de herfstvakantie.
Groetjes vanuit de BSO!

Ondertussen zijn wij alweer druk bezig met de

