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St. Jozefschool Azewijn
Agenda januari 2018
Nieuwsbrief nummer 6
25 januari Basis 3: Techniekles in Ulft 12.30 – 15.30 uur
31 januari Bezoek ICER: Basis 2 en 3
1 februari
3 februari
5 t/m 8 februari
9 februari

Studiedag: alle leerlingen vrij!
Doe-dag AMV leerlingen in Doetinchem: groep 3 en 4.
Tentoonstelling Materie
Carnaval op school

12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
21 en 22 februari Rapportgesprekken
23 februari Rapport mee naar huis

We willen u graag laten weten door wie de taken van juf Marieke worden overgenomen de komende periode totdat
er een nieuwe directeur is.
Juf Peggy neemt de dagelijkse gang van zaken over en is het aanspreekpunt voor u als ouder. Zij werkt op maandag,
dinsdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend. De laatste 2 dagdelen zal zij flexibel inzetten. Dus het kan zijn dat het
nodig is de donderdagmiddag voor de woensdag om te ruilen. Dat bekijken we per week.
Verder neemt Marjan van der Maas de onderwijskundige zaken over. Hieronder stelt zij zich voor.

Beste ouders,
Mijn naam is Marjan van der Maas. Inmiddels ben ik al bijna 2 jaar actief betrokken bij de
onderwijsvernieuwingen, en specifiek bij de invoering van de kernconcepten op de St.
Jozefschool vanuit mijn baan als onderwijsadviseur bij KPC Groep in den Bosch.
Vanwege het vertrek van de directeur Marieke Fielt ben ik vanuit het bestuur van PRO8
gevraagd om de periode dat de school op zoek is naar een nieuwe directeur gemiddeld 1 dag
per week op school aanwezig te zijn. Ik zal me, samen met team, met name bezig houden
met de onderwijskundige ontwikkelingen en de onderwijskwaliteit binnen de school. Op deze
wijze zorgen we er met elkaar voor dat het onderwijs voor uw kinderen zo optimaal mogelijk
(blijven) realiseren. Een leuke nieuwe uitdaging om de komende tijd wat intensiever bij de St. Jozefschool betrokken
te zijn en de diverse ervaringen, die ik als onderwijsadviseur opgedaan heb op scholen in het land, te delen met de
teamleden!
Zelf heb ik een dochter van 11 en een zoon van 10 jaar. Samen met mijn man en de kinderen woon ik in Heteren,
een dorpje nabij Arnhem. Ik werk al ruim 30 jaar in het onderwijs, eerst als leerkracht en daarna als
onderwijsadviseur in de regio Rotterdam en de laatste 15 jaar bij KPC Groep in den Bosch.
Tot zover een indruk van wie ik ben en wat ik op school kom doen. Wellicht ontmoeten we elkaar binnenkort op
school?
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Juf Linsy
Juf Linsy is op donderdag 11 januari geopereerd. Ze heeft ons laten weten dat dit goed verlopen is. Zaterdag is ze
thuis gekomen. Daar gaat ze nu aansterken. We houden u op de hoogte hoe het met haar gaat.
Groep 8
In januari zijn er op diverse VO scholen open dagen. Wij wensen de leerlingen van groep 8 en hun ouders veel succes
met het bezoeken van de scholen. We zijn benieuwd naar jullie keuze. In de rapportgesprekken gaan we samen een
definitieve keuze maken.
Uitnodigingen / kerstkaarten
Wij vinden het fijn wanneer uitnodigingen voor kinderfeestjes of kerstkaarten buiten schooltijd worden verspreid.
Stagiaires
Eind deze week nemen Babette Zwetsloot, in basis 2 en Quincy Beekman, in basis 3 afscheid. We wensen hun veel
succes met hun opleiding. Daphne Kuiper in basis 1 neemt 30 januari afscheid. Ook haar wensen we veel succes met
haar opleiding.

Welkom bij ons op school!
In basis 1 komt Jesse Visscher een kijkje nemen. We heten je van harte welkom en wensen je een fijne tijd bij ons op
school!

Afsluiting Kernconcept Materie
In de week van 5 februari is de afsluiting van het kernconcept Materie. We hebben de leerlingen vooral goed en
geïnteresseerd bezig gezien in het laboratorium. We sluiten het thema af met een tentoonstelling. Deze
tentoonstelling vult zich in de week van 5 februari in de hal van de school. Komt u rustig eens kijken als u de
kinderen komt brengen of ophalen. Verder verklappen we nog niet wat er te zien zal zijn, dat wordt een verrassing!

Vriendelijk groet van het Jozefteam.
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