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St. Jozefschool Azewijn
Agenda oktober – november 2017
2 oktober Nieuwsbrief nummer 3
3 oktober Basis 3: Techniekles in Ulft 8.45 – 11.45 uur
4 oktober Dierendag
Start Kinderboekenweek
5 oktober Staking
Dag van de Leraar
9 oktober Inloopspreekuur kinderfysiotherapeut
12 oktober Schoonmaakavond in alle groepen: 19.00 uur
16 t/m 20 oktober Herfstvakantie
23 oktober Hoofdluiscontrole
6 november Nieuwsbrief nummer 4
Start KC 6: Materie
10 november Kledingactie ReShare
17 november Basis 3: Techniekles in Ulft: 8.45-11.45 uur
Welkom bij ons op school!
Welkom in BASIS 1: Sophie te Winkel. We wensen jou een fijne tijd op de St. Jozefschool!
Staking
Zoals u al een aantal weken geleden heeft vernomen via de brief van ons College van Bestuur is onze school
donderdag 5 oktober gesloten. Op de Dag van de Leraar is een staking uitgeroepen.
Er wordt op 5 oktober ook door ons team gestaakt. We gaan naar een bijeenkomst in de regio om een signaal af te
geven: we gaan voor minder werkdruk, dus beter onderwijs! We willen het beste voor alle kinderen op school. De
kinderen krijgen op deze dag geen les, de school zit dicht.
Op vrijdag 6 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht.
Schoonmaakavond
Dit schooljaar organiseren we als school twee keer een schoonmaakavond. De school wordt altijd uitstekend door
Resy en Bernadette gepoetst, maar we willen ook graag de materialen waarmee wordt gewerkt en gespeeld een
poetsbeurt geven. Op donderdag 12 oktober is de eerste avond gepland. We kunnen uw hulp hier goed bij
gebruiken. Wilt u zelf een emmer, schoonmaakmiddel en poetsdoeken meenemen?
Graag tot ziens op donderdagavond 12 oktober, 19.00 uur.
Bij afmelding graag bericht. U kunt dit sturen naar info@jozefazewijn.nl voor 12 oktober 2017.
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Inloop spreekuur kinderfysiotherapeut
Maandag 9 oktober 2017 zal kinderfysiotherapeut MSc Anne Pauw van 8.30-9.30 op de St. Jozefschool een inloop
spreekuur houden. Alle scholieren mogen, eventueel met hun ouders, hier gebruik van maken en hun vragen of
problemen kenbaar te maken.
Netjes schrijven en / of gemakkelijk kunnen spelen of sporten is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Soms
heeft een kind net iets meer tijd nodig om zich een vaardigheid eigen te maken of om netter te leren schrijven. Voor
het behandelen van schrijfproblemen en grof-motorische problemen is vanaf 31 oktober binnen de school
begeleiding mogelijk. Onder schooltijd wordt een half uurtje geoefend voor het verbeteren van de grove of fijne
motoriek. Zowel leerkrachten als de IB-er kunnen aangeven dat er een vermoeden bestaat dat een kind moeite heeft
met leesbaar schrijven of gym. Vervolgens wordt samen met de kinderfysiotherapeut een half uur per week op
school gewerkt aan het verbeteren van de motorische vaardigheden.
Het primaire doel is om het reguliere lesprogramma te blijven volgen, zodat uw kind niet achterloopt op de rest van
de klas. Twijfelt u of heeft u vragen over de motorische vaardigheden van uw kind?
Loop dan op 9 oktober tussen 8.30 en 9.30 even binnen.
Graag tot ziens, Anne Pauw, Kinderfysiotherapeut MSc., anne@foij.nl
Stagiaire Chantal, Basis 3 stelt zich voor
Ik ben Chantal Kuiper, ik ben 20 jaar en woon in ’s-Heerenberg. Ik kom het hele schooljaar stage lopen in basis 3 bij
juf Lizette en juf Peggy. Ik ben op maandag en dinsdag aanwezig. In de weken 43, 3, 21 en 22 heb ik een stageweek
en zal dan ook de hele week aanwezig zijn.
In mijn vrije tijd zwem ik graag. Ik zwem bij zwemverenging ZPCM in ’s-Heerenberg. In het weekend werk ik als
caissière bij een supermarkt. Ik hoop hier een leuke, maar vooral leerzame tijd te hebben. Groetjes, Chantal Kuiper.
Techniekles in Ulft
De leerlingen van basis 3 gaan zes keer per jaar naar techniek, locatie Wesenthorst Ulft. Tijdens deze lessen
komen de leerlingen in aanraking met verschillende materialen, technieken en gereedschappen, die gebruikt worden
in de wereld van techniek. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit groep 7 krijgen binnenkort een uitnodiging
om op maandag 30 oktober, samen met uw kind, een kijkje te nemen in het Technieklokaal. Deze avond start om
19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en is uiterlijk 20.45 uur afgelopen.

Communicatie
Bezoek
aan Omroep Gelderland
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Ingekomen post
De Gruitpoort heeft speciaal voor de kinderen van de PRO8-scholen een mooie actie: t/m de herfstvakantie kunnen
zij drie creatieve lessen volgen voor maar €5,00. De kinderen kunnen kiezen uit beeldhouwen, tekenen en
schilderen, acrobatiek, GRID kids & jeugd en Fashion 4 kids. Dit mogen drie lessen van dezelfde cursus zijn, maar ze
mogen ook van drie cursussen één les volgen. De data en tijd van de lessen staan op de flyer:
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Op 4 oktober 2017 start de Kinderboekenweek 2017. Thema is dit jaar ‘Griezelen, gruwelijk eng.’
Welcom organiseert i.s.m. Bibliotheek Montferland 2 workshops rondom dit thema met allerlei leuke activiteiten.
4 oktober in ‘s-Heerenberg en 11 oktober in Didam. Beide keren van 14.00—16.00 uur. Kom je ook als je durft?
De workshops zijn gratis en bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8.
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