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Het team van de St. Josephschool wenst u een fijne herfstvakantie!

Personeel
Onder het personeel zijn twee collega’s positief getest op corona. Deze leerkrachten zitten in quarantaine.
Mocht dit de leerkracht van uw kind betreffen dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht via Parro. Op
school blijven we doorlopend alert op de coronamaatregelen. We willen in deze het belang van de 1,5 meter
afstand nog maar eens benadrukken. We vragen u met klem deze ook te bewaken om de school.
Juf Kirsten: juf Kirsten heeft vandaag haar laatste werkdag gehad en gaat genieten van haar
zwangerschapsverlof. Juf Andrea Veldkamp zal haar vervangen tijdens haar verlof. We wensen juf Kirsten een
mooie tijd!

Gewijzigde schooltijden kleutergroepen
De schooltijden van de kleutergroepen zullen worden aangepast per 26 oktober i.v.m. de maatregelen
rondom corona. De MR heeft onder de ouders van groep 1/2 een poll uitgezet en hierop is positief
gereageerd. Op dit moment merken wij dat het overzicht onvoldoende is wanneer de leerkrachten met de
kinderen naar het Disselplein lopen. Om dit te voorkomen worden de kinderen opgehaald op twee
verschillende pleinen:
•
•

De kinderen van groep 1/2A en 1/2B worden op het voorplein opgehaald. Als ouder wacht u buiten
het hek. Zodra uw kind van de leerkracht toestemming krijgt zal hij/zij naar u toekomen.
De kinderen van groep 1/2C en 1/2D worden op het achterplein opgehaald. Als ouder wacht u
buiten het hek. Zodra uw kind van de leerkracht toestemming krijgt zal hij/zij naar u toekomen.

De kleuters zullen dan om 14.05 uit zijn. Op deze manier verspreiden we de drukte. Hierdoor verandert ook
de begintijd. Op die manier genieten de kinderen toch voldoende onderwijstijd. De begintijd zal 8.20 zijn. De
deuren gaan, zoals gebruikelijk, op het voorplein om 8.15 open voor de kleuters. We zien dat er al veel
kleuters zelfstandig naar binnen gaan. Wat een trotse gezichtjes zien we dan! Een enkeling begeleiden wij
naar binnen en dat is natuurlijk ook oké! Wij zijn heel tevreden over hoe dit proces verloopt.
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Onze successen
Schoolplan/jaarplan
In de voorgaande nieuwsbrief hebben we u via een kort filmpje geïnformeerd over onze plannen voor
komende 3 schooljaren. Om u op de hoogte te houden over de processen en ontwikkelingen geven we u
regelmatig een korte update:

1. Vreedzame school: de mediatorentraining is begonnen. Leerlingen uit de groepen 7 zijn door hun
klasgenoten gekozen om onze nieuwe mediatoren te worden. Juf Daniëlle en meester Luke en de
mediatoren van groep 8 helpen de aspirant-mediatoren o.a. met het trainen van de
gesprekstechnieken.
Komende periode zal de verkiezing plaatsvinden van de nieuwe leerlingenraad.
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3. Spelend en ontdekkend leren
Tijdens de studiedag voor de groepen 1 t/m 3 zijn de leerkrachten van de kleutergroepen op bezoek
geweest bij onze collegaschool de Kubus. Hier hebben we inspiratie opgedaan om het spelend en
ontdekkend leren bij ons op school vorm te geven. Hele duidelijke dingen die jullie als ouders terug kunnen
zien in de groepen zijn de hoeken die een prominente plek in ons onderwijs hebben gekregen. Ook zien
jullie de nieuwe kleuterbanken terug in de groepen. Op dit moment staan er drie in elke groep, deze
worden binnenkort uitgebreid met nog een extra bank.
4. Handelingsgericht werken
Afgelopen studiedag (7 oktober) heeft onze visie op handelingsgericht werken centraal gestaan. Om goed
in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van uw kind is het van belang dat we door middel van
goed waarnemen uw kind leren begrijpen. Dat zetten wij om in heldere doelen die we wegzetten in
(groeps)plannen.
De leerkrachten hebben elkaar feedback gegeven op hun plannen en met elkaar gekeken hoe we de
plannen nog beter kunnen maken. Door de inzet van de collega's en het open staan om van elkaar te leren,
was het een geslaagde studiedag.
Voor de maand november staat ontwikkelingsdoel nummer 5 op de agenda: het geven van effectieve
instructies. Tijdens de studiedag van 13 november zal een externe trainer met het team gaan inzoomen op
het Expliciete Directe Instructie-model (EDI) en zullen er in alle groepen klassenbezoeken plaatsvinden.
Uit het jaarplan
Wat hebben we afgelopen 6 weken nog meer gedaan/bereikt:
•
•
•
•
•

Migratie en nascholing Microsoft Intune
Het beleid op aanvankelijk-/technisch lezen is herijkt
De schoolbibliotheek is up to date
De teamkamer is heringericht met nieuwe tafels
Er zijn twee vakdocenten Engels in de groepen 4 t/m 8 die structureel 1 x in de week lesgeven

Fundament voor talent!
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