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Bericht Gert de Wit
Inmiddels is Gert de Wit, de directeur van de school, aan de beterende hand. Nog wel veel duizelingen, dus
hij zal komende week nog niet op school verschijnen. Heeft u vragen omtrent lopende en/of beleidszaken,
dan nemen Rachel Naron en Manon van Druten zijn taken waar.

Donderdag 16 november ouderavond mediawijsheid
Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt:
Generatie Media: samen mediawijs.
Tijdens deze week roept Mediawijzer.net docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op samen
in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Ook op de St. Josephschool we willen met ouders in gesprek over dit thema. We
nodigen u daarom uit voor een interactieve presentatie over cyberpesten op
donderdag 16 november. Houd deze datum dus vast vrij! Voor deze avond hebben we
een spreker uitgenodigd. De informatie zal met name gericht zijn op ouders met
kinderen in de groepen 5 t/m 8, maar alle ouders zijn welkom. Inloop met koffie en
thee om 19.15, start van de avond om 19.30 uur. We hopen op uw komst.

Het regent, het regent..
Kinderen hebben een frisse neus en buitenspel nodig. Daarom gaan de kinderen
zodoende ook bij regenweer, gewoon naar buiten. Natuurlijk niet als het plenst van de
regen, maar een lichte regenbui wordt niet geschuwd. Dus, wilt u uw kinderen hierop
kleden, laarzen aan en een geschikte (regen)jas mee/aan. Kinderen hebben namelijk
geen last van de regen, die vinden het heerlijk en het brengt ze vaak op nieuwe ideeën
en experimenten met een klein risico op natte voeten.

Informatieavonden
Afgelopen week hebben de informatieavonden van de groepen 1 t/m 7 plaatsgevonden. We hebben een
hoge betrokkenheid bij u als ouders gezien. Dank voor uw aanwezigheid, betrokkenheid en ook kritische
vragen om samen met het St. Josephschoolteam te gaan voor de ontwikkeling van uw kind.
Op 20 september zal de informatieavond van de groepen 8 plaatsvinden. Hierover wordt u via de leerkracht
geïnformeerd.
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Muziek in de school
We hebben een driejarige muzieksubsidie gekregen, waardoor ons muziekonderwijs op school een impuls
krijgt. Een goede zaak, lijkt ons, om meer muziek de school in te brengen!
Op dit moment zijn er muzieklessen gestart in de groepen vijf en zeven. Deze lessen
worden verzorgd door Marcus Wiebenga. De ene week geeft hij de les, de andere week
gaat de leerkracht hiermee verder. De afgelopen weken hebben kinderen, aan de hand
van tablatuur, muziekritmes geklapt. De klas werd verdeeld in groepen en elke groep
klapte zijn eigen ritme, waardoor er een muziekstuk ontstond.
De andere groepen werken dit jaar aan een project, eveneens onder leiding van Marcus. In de loop van het
jaar zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Reserve overblijfhulp bij kleuters gevraagd
Wie o wie meldt zich aan om op de reservelijst te komen t.a.v. het samen lunchen met de kleuters. Van
11.30 uur tot 12.00 uur staat u in een groep, en van 12.00 uur tot 12.30 uur in een andere groep. U wordt
ondersteund door een leerkracht van de school. Taken zijn bekers losmaken, toeten poetsen, tafels
schoonmaken en in alle rust zorgen dat de trommels leeggegeten worden.
Indien u invalt, krijgt u een kleine vergoeding.
We zijn goed voorzien op dit moment. Miranda v/d Grift, Shekeba Habibi-Mayar en Jamie Witteveen-Busser
zijn elke week vast aanwezig. Voor de donderdag en vrijdag heeft Maaike Burgwal zich aangemeld om te
helpen als er iemand uitvalt. Graag hebben we onze reservelijst iets langer. Mocht een van de vaste
krachten verhinderd zijn, zouden we graag een back-up willen.
Dus, heeft u hier oren naar, en wilt u op de reservelijst t.a.v. ‘overblijfhulp kleuters’, wilt u dan s.v.p. een
mail sturen naar Rachel Naron: r.naron@kpoa.nl met uw naam, telefoonnummer en welke dag u
beschikbaar bent.

Week tegen pesten
De Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat dit jaar over online pesten. In deze week besteden
we in alle groepen aandacht aan een veilig schoolklimaat. De leerkrachten geven hier samen met de
leerlingen hun eigen invulling aan. We maken hierbij ook gebruik van de methode de vreedzame school. Op
onderstaande website is meer informatie te vinden over de week tegen pesten.
https://www.weektegenpesten.com/
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Kind en motoriek
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar zal er namens Kind
en Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in de nieuwsbrief
verschijnen. Dit kan inhoudelijke informatie zijn, maar ook motorische
oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit schooljaar is er een kinderoefentherapeut
van Kind en Motoriek op de school van uw kind aanwezig. De
kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen in zowel
de grove- als fijne motoriek. Op de St. Josephschool is Nikie van Waijenburg de
Kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht (aanwezig op
woensdag) of mailen naar nikie@kindenmotoriek.nl

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek

Gevonden voorwerpen
De bak naast de ingang zit helemaal vol met gevonden voorwerpen. En dit al na drie
weken! Wilt u kijken of er iets van uw kind bij zit, dan is dat handig deze week nog te
doen. Eind deze week wordt de bak geleegd, we sorteren dan de spullen. Als er een
naam op staat kunnen we het naar de juiste klas/persoon retourneren, naamloze
spullen schenken we aan een goed doel.

Bijlagen bij de Nieuwsbrief
We krijgen soms verzoeken van ouders en derden om een poster o.i.d. met de Nieuwsbrief mee te
sturen. Dat kan gaan over evenementen of een beurs enz.. Wij hanteren de stelregel dat we in ieder
geval datgene plaatsen dat direct in het belang is van de kinderen (en de school). M.a.w. waar onze
kinderen wat aan kunnen hebben. Maar die scheidslijn is soms dun, zelfs lastig. Verder proberen we
de informatiestroom binnen de perken te houden. Echter, wat voor de een teveel is, kan voor de
ander niet genoeg zijn.
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