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St. Jozefschool Azewijn
Agenda januari 2018
8 januari PRO8dag: alle leerlingen vrij!
9 januari Hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief nummer 5
15 januari Elke maandag gymles: Basis 2, groep 5 en 6 en basis 3
25 januari Basis 3: Techniekles in Ulft 12.30 – 15.30 uur
31 januari Bezoek ICER: Basis 2 en 3
1 februari Studiedag: alle leerlingen vrij!
5 en 6 februari Rapportgesprekken gaan niet door!
9 februari Carnaval op school
12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
21 en 22 februari Rapportgesprekken
Dit is de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar met nog enkele berichten uit 2017.
Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen een fijne Kerst heeft gehad en goed aan het nieuwe jaar
is begonnen. Wij gaan in ieder geval het schooljaar weer een goed vervolg geven.
De kinderen, alsmede de leerkrachten zijn fijn gestart.
Juf Linsy zou in de kerstvakantie geopereerd worden. Helaas kwam er een spoedgeval tussen. Ze zal deze week
geopereerd worden.
Juf Mirella is fijn gestart bij ons op school. Hieronder stelt ze zich kort even voor:
Beste ouders
Wat leuk om het nieuwe jaar te mogen starten in Azewijn en te mogen werken met uw kind(eren). De eerste
kennismaking heeft reeds plaatsgevonden vóór de vakantie en de eerste schooldag is ook alweer voorbij. Wat een
leuke groep, op een leuke school.
We gaan er vast en zeker een leuke en leerzame tijd van maken.
Belangrijk voor mij is een open contact en een kort lijntje tussen mij als leerkracht en u als ouders. Wip dus gerust
even binnen bij vragen of zorgen. Ik maak graag even tijd voor u.
Zelf heb ik twee dochters van 12 en 14 en woon ik sinds de zomer van 2016 samen met mijn meiden in Doetinchem,
waar we het ontzettend naar onze zin hebben.
Na 11 jaar lang een eigen groep gehad te hebben in het dorpje Herwen, vond ik het tijd worden voor iets nieuws en
heb ik de overstap gemaakt naar het PON, waar ik nu alweer een aantal jaar werk als vaste invalkracht. Heel divers
en super leerzaam. Alle opgedane ervaring neem ik steeds weer mee naar elke nieuwe groep.
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Tot zover een kleine indruk van mij.
We zien elkaar vast snel.
Vriendelijke groet,
Mirella Derksen

Zo zijn in de eerste weken van januari de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Met deze toetsen kunnen we de
vorderingen van de kinderen in kaart brengen. Het geeft ons zicht op de onderdelen waar kinderen mogelijk nog
moeite mee hebben en waar wij dus extra ondersteuning moeten bieden. De resultaten van de toetsen worden met
u besproken op de rapportbesprekingen in de maand februari.
Ook kijken we in de komende periode uit naar de carnaval!
Speculaasactie
Het (ver)kopen van overheerlijk speculaas, gebakken door bakker Paul Berntsen, heeft een mooi geldbedrag
opgeleverd. Wellicht hebt u ook genoten van dit heerlijke speculaas! De Ouderraad van school en het team zorgen
dat het bedrag goed wordt besteed.
Montferlandrun
Tij, Daan Heuvels, Ellen, Nicole, Sara, Maud, Luuk, Rick, Femke, Anna en Alexander hebben met de Montferlandrun
meegedaan. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan. Wij zijn trots op alle sportieve prestaties.

Gymlessen
Basis 2, groep 5 en 6,en basis 3 hebben vanaf nu maandagmiddag gymlessen i.p.v. de dinsdagmiddag van meester
Tim. Basis 3 van 12.30 tot 13.15 uur en basis 2, groep 5 en 6, van 13.15 tot 14.00 uur.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken staan in de kalender gepland op 5 en 6 februari. Door omstandigheden verzetten wij deze
naar woensdag 21 en donderdag 22 februari. U krijgt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
Welkom bij ons op school!
Milo Vink is deze week ingestroomd in basis 1.
We heten je van harte welkom en wensen je een fijne tijd bij ons op school!
Hoofdluiscontrole
Fijn dat we weer hoofdluisvrij zijn! Hartelijk dank aan de ouders die hebben gecontroleerd.
Eten en drinken
We willen graag stimuleren dat de leerlingen op de Jozefschool gezond eten en drinken. Helpt u ons mee door uw
kinderen tijdens de lunch en het tussendoortje gezond eten mee naar school te geven?
Denkt u ook nog even aan het gebruik van pakjes/flesjes drinken?
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Ingekomen post
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