
Op 9 november kunt u als ouder/verzorger een kijkje nemen in de klas van uw kind. De leerkracht en de groep

zullen u dan een les laten zien, waardoor u kunt ervaren hoe het dagelijkse onderwijs in de klas eruit ziet. De

lessen duren maximaal 30 minuten. Indien u meerdere kinderen op school heeft vragen wij u, in verband met

het behouden van de rust in de groepen, om te kiezen in welke groep u een kijkje gaat nemen. 

Voor de groepen 1 t/m 4, bent u van harte welkom om 8:30 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 bent u van harte

welkom om 13:00 uur. Er is opvang geregeld voor jongere broertjes en-/of zusjes. 

NieuwsflitsNieuwsflits

Maandag 1 en dinsdag 2 november zijn de schoolschoonmaakavonden. Om 19:30 uur beginnen we en rond

21:00 uur hopen we de klas en het leerplein schoon te hebben. Voor de herfstvakantie heeft u van ons

uitgebreide informatie ontvangen over deze schoonmaakavonden en wanneer wij u verwachten. 

Vergeet u niet om schoonmaakspullen mee te nemen?

Algemene ouderavond

1 november 2021

Afgelopen dinsdag was de algemene ouderavond, waarin wij u op de hoogte hebben gebracht over de

ontwikkelingen op school. Via deze Nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van deze

ontwikkelingen. 

Tijdens deze avond hebben we u om feedback gevraagd en deze ook ontvangen, onze dank hiervoor. Uit

deze feedback hebben we in ieder geval gehaald dat we bij een volgende presentatie de namen van de

leerkrachten (sprekers) en hun groep zullen weergeven en de feedback over de website wordt opgepakt

door het vernieuwen van de startpagina.

Schoolschoonmaak reminder

Meekijklessen 9 november a.s. 

Woensdag 10 november komt de schoolfotograaf op school om leuke foto's te maken van de kinderen en

het team. De schoolfotograaf start om 8:30 uur met groep 1/2. Er worden meerdere foto's gemaakt van de

kinderen tegen een lichtblauwe achtergrond. Van de broertjes/zusjes die op school zitten of die dag bij Klein

Duimpje zijn, wordt er ook een broertjes/ zusjesfoto gemaakt.

Schoolfotograaf 



Donderdag 18 november heeft het team van 15:00 tot 19:30 uur een

‘pizza studie moment’. Dit studiemoment staat in het teken van

Handelingsgericht werken (HGW). 

Handelingsgericht werken verbetert de kwaliteit 

van het onderwijs en de begeleiding van alle 

leerlingen. Het is een systematische manier 

van werken, waarbij het aanbod afgestemd is 

op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Als

school werken wij al geruime tijd volgens de principes van

Handelingsgericht werken, op deze middag verdiepen wij onze

kennis over de HGW-cyclus. 

Heeft u vragen aan de directie? Wilt u iets weten over de

ouderraad, het bestuur of de MR? Bent u benieuwd naar

ervaringen van andere ouders? Of heeft u een leuk idee of

opmerking waar school zeker eens mee aan de slag moet? Dit

schooljaar zijn we gestart met koffieochtenden. De koffieochtend

start direct na het brengen van de kinderen om 8.30 uur en zal

ongeveer 45 minuten duren. U bent van harte welkom om met

ons onder het genot van en kopje koffie of thee in gesprek te

gaan over onze school. Tijdens deze koffieochtenden zal directie

samen met een MR en-/of bestuurslid aanwezig zijn. Maandag 15

november a.s. staat de tweede koffieochtend gepland en hopen

u hier te ontmoeten.

Koffieochtend 15 november a.s.

Agenda

1 en 2 november

Schoolschoonmaak

3 november

Kleuters vrij
 

5 november 

Lootjes trekken (gr 5 – 8)

9 november 

Meekijkles 

groep 1-4  8.30 uur

groep 5-8 13.00 uur

10 november 

Schoolfotograaf

11 november 

Spreekuur

11 november 

Sint Maarten

15 november 

Koffie ochtend 8.30 – 9.15 uur

24 november 

Kleuters vrij

25 november 

Schoen zetten

29 november 

Inleveren surprises gr 5 t/m 8

3 december 

Sinterklaas op school

12.00 uur kinderen vrij

Spreekuur 11 november a.s.

De spreekuren bieden u als ouder de mogelijkheid om dringende

vragen of specifieke zorgen met de leerkracht te bespreken. Bij

inschrijving zal de leerkracht vragen naar de reden(en) om zich

goed op het gesprek te kunnen voorbereiden. Deze gesprekken

duren 10 minuten. Vanaf dinsdag 2 november kunt u zich, via

Parro, inschrijven voor het spreekuur. 

De kledinginzameling van 11 oktober jl. heeft € 122,40 opgeleverd!

Waarvoor onze hartelijke dank!

Bag2school

"Pizza" studie moment Handelingsgericht werken

Donderdag 14 oktober is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar

gekomen. Tijdens deze vergadering denken de kinderen altijd na

over waar ze dit schooljaar als leerlingenraad voor willen gaan. Er

zijn diverse ideeën ingebracht door de leerlingen. Tijdens de

volgende leerlingenraad op maandag 22 november gaan ze een

keuze maken. 

Vergadering nieuwe leerlingenraad

Nieuwe leerling
13 november wordt Elena Scholtus

4 jaar en mag zij van start gaan in

groep 1/2. Wij wensen Elena een

hele fijne tijd op de St. Jozefschool.

 1 Lev de Jong (gr 8) 

13 Elena Scholtus (gr 1/2)

18 Wessel Boon (gr 1/2) 

20 Walter Huijskes (gr 3)

20 Jill Huurdeman (gr 4) 

20 Jurre Smal (gr 5) 

23 Juliano Snijders (gr 4)

Verjaardagen
november



Sinterklaas

Nog heel even wachten en dan komt op zaterdag 13 november Sinterklaas met zijn pieten weer in Nederland.

De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn al in volle gang. 

Surprises

Vanaf groep 5 maken de kinderen voor elkaar een surprise. Hiervoor worden er op vrijdag 5 november lootjes

getrokken. Op maandag 29 november worden de surprises ingeleverd en tentoongesteld op het leerplein.

Uitgebreide informatie over het maken van de surprises en het inleveren ontvangt u in een aparte brief. 

Schoenzetten

Donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Vergeet u deze dag geen extra schoen mee

te geven? 

Bezoek Sinterklaas

Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. Wij verwachten hem rond 8.30 uur, hierbij bent u als

ouder/verzorger van harte welkom. Na het ontvangst, gaat Sinterklaas met de groepen mee naar binnen. In het

speellokaal zullen de groepen 1 t/m 4 een gezellig programma hebben. De kinderen van de groepen 5 t/m 8

pakken die ochtend de surprises uit. De kinderen zijn deze dag om 12:00 uur vrij. 

Smaaklessen 

Als gezonde school besteden we regelmatig aandacht aan gezond eten. In de aankomende weken hebben

we in alle groepen smaaklessen. In deze lessen besteden we aandacht aan gezond eten, voedselproductie,

koken, maar vooral proeven. Na een korte opening in de klas, worden er in elke groep een aantal smaaklessen

gegeven. Op Parro informeren de leerkrachten u wat de kinderen in de klas gedaan hebben.

Nieuw klimtoestel

Het huidige klimtoestel ‘De Panterklim’ willen we gaan

vervangen. We hebben een mooi nieuw klimtoestel op het

oog maar deze kost veel geld. Met de leerlingenraad gaan

we acties bedenken om een bijdrage te leveren voor de

aanschaf van een nieuw klimtoestel. Het geld van Jantje

Beton en de verkoop van de kleutermaterialen zetten wij

ook in voor de aanschaf van een nieuw klimtoestel. 

Schoolfruit 

Wij doen als school weer mee aan EU-Schoolfruit. Dit betekent dat in de periode van 15 november 2021 t/m

22 april 2022 alle kinderen op de woensdag en donderdag groente en-/of fruit krijgen. U hoeft uw kind dan

geen fruit of groente mee te geven.  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de

Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Met EU-Schoolfruit leren kinderen

spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 

Kooklessen (groep 5 – 8) 

Dit schooljaar worden er door DAVA kooklessen georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. Het doel van deze

kooklessen is om de kinderen kennis te laten maken met het koken van een eenvoudige, gezonde maaltijd.

Tijdens het bereiden van deze maaltijd krijgen de kinderen informatie over het belang van gezonde en

gevarieerde voeding, dat voeding de brandstof is voor het lichaam, maar ook het proces ‘van grond tot bord’.

De kooklessen vinden in kleine groepen plaats in de buurthuiskamer en worden gegeven door kok Hein. 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

