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St. Jozefschool Azewijn
Agenda september - oktober 2017
4 september Nieuwsbrief nummer 2
14 september
25 en 26 september
27 en 28 september
2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
12 oktober
16 t/m 20 oktober
23 oktober

Informatiebijeenkomst
Kermis: alle leerlingen vrij!
“Keer-om” gesprekken (oudergesprekken)
Nieuwsbrief nummer 3
Basis 3: Techniekles in Ulft 8.45 – 11.45 uur
Dierendag
Dag van de Leraar
Schoonmaakavond in alle groepen
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

Welkom bij ons op school!
Welkom in BASIS 1: Kaj Sterk en Hidde Schinkel. We wensen jullie een fijne tijd op de St. Jozefschool!
Muziek op school
Iedere maandagochtend starten we muzikaal de week, in BASIS 2 en 3 krijgen de kinderen muziekles.
Juf Peggy geeft muziekles aan groep 6, 7 en 8.
Juf Maya Schulte (docente muziekschool) geeft aan de leerlingen uit groep 3 en 4 het hele schooljaar AMV-muziekles
(Algemene muzikale vorming). Meester Boris Jansen (docent muziekschool) geeft een half jaar les in het spelen op
blaasinstrumenten aan groep 5. Over een half jaar krijgt groep 6 van meester Boris les.
De kinderen van groep 5 nemen op maandagmiddag het instrument mee naar huis, zodat ze thuis ook kunnen
oefenen. En…zo kunt u als ouder ook genieten van de blaasmuziek!
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Informatiebijeenkomst
Op donderdag 14 september is er een algemene ouderavond. De planning is als volgt:
• 18.45 uur: inloop koffie/thee voor de ouders met kinderen uit Basis 1
• 19.00 uur: informatie in Basis 1 (groepen 1-2-3), locatie: ruimte Basis 1.
• 19.45 uur: inloop koffie/thee voor de ouders met kinderen uit Basis 2 en Basis 3.
• 20.00: informatie in Basis 2 en 3 (groepen 4 t/m 8), locatie ruimte Basis 2.
• 21.00: einde informatieavond.
Graag tot ziens op deze informatiebijeenkomst.
Bij afmelding graag bericht. U kunt dit sturen naar info@jozefazewijn.nl voor 13 september 2017.
Schooltijden
Leerlingen en ouders zijn vanaf 8.20 uur welkom, de schooldeur gaat dan open. De leerlingen mogen ook nog even
buiten spelen. Om 8.25 uur gaat de bel en komen alle leerlingen binnen.
Wij verwachten dan ook dat alle ouders dan de school verlaten, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.
Oproep: nieuw lid voor de Ouderraad
Wij zijn op zoek naar een ouder die lid willen worden van de Ouderraad. We hopen dat we een enthousiaste ouder
kunnen vinden, want met extra hulp kunnen wij als Ouderraad de activiteiten voor het komende schooljaar nog
beter organiseren. Dus wordt ook lid en maak ons én vooral de leerlingen heel erg blij!
De belangrijkste taak van de Ouderraad is het organiseren van activiteiten op school. Zo helpen we met het
organiseren van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het Carnavalsfeest op school, activiteiten rondom Pasen en het
schoolreisje. Maar ook voor bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, de speculaasactie, de Koningsspelen en het
afscheid van groep 8 zetten wij ons in. Dit alles gebeurt in overleg met het team van de St. Jozefschool.
Wij hopen van harte dat er een ouder lid wil worden van de ouderraad. Voor meer informatie of aanmelden kunt u
terecht bij een lid van de ouderraad.

-2-

-Jaargang 19, nr. 2 – 4 september 2017

Stagiaire Daphne, Basis 1 stelt zich voor
Ik ben Daphne Kuiper, 17 jaar en woon in ’s-Heerenberg. Ik kom een half jaar stagelopen op deze school. Ik zit op het
Graafschap College in Doetinchem, daar volg ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik zit nu in mijn tweede
leerjaar. Ik loop stage in basis 1 bij juf Jolien en juf Jet. Ik zal elke week aanwezig zijn op de maandag en de dinsdag.
In mijn vrije tijd heb ik vakantie/weekend baan bij Het land van Jan Klaassen. Verder ben ik in de avond vaak te
vinden in de sportschool. De vrije tijd die ik hiernaast nog over heb breng ik vaak door met mijn vrienden. Ik heb veel
zin in deze stage en hoop in deze periode ook veel te kunnen leren.
Ingekomen post
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