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Agenda augustus-september 2022 

  
22 aug Eerste schooldag  
23 aug Welkom ouders (koffie/thee moment bij de start) 

Dit is verplaatst van maandag naar dinsdag. 
1 sep Nieuwsbrief 
6 sep Informatieavond (17:00-18:30) 

19 sep Startgesprekken (14:30-17:00 en 18:00-20:00) 
22 sep MR 

26-27 sep Studiedag Team/Kermis Azewijn: alle leerlingen vrij 
28 sep Techniek Basis 3 (middag) 

 

 
 
 

Start nieuw schooljaar 2022-2023 
 

Hopelijk heeft u samen met uw kind/kinderen een hele fijne 
vakantie gehad! De afgelopen week heeft het team zich 
volop voorbereid voor het nieuwe schooljaar. Wij kijken er 
naar uit de kinderen maandag te ontvangen en er samen 
een heel mooi schooljaar van te maken! 
 
Dinsdag 23 augustus staat de koffie/thee voor u klaar. In de 
schoolkalender staat maandag, dit is verplaatst naar 
dinsdag.  
 
Wij starten met een aantal nieuwe teamleden, die zich hier 
graag voorstellen. 
 

 
Van links naar rechts: Voor: Martine, Hanneke, Lia, Peggy. 
Midden: Hadassa, Eline. Achter: Marike, Frans. 

                                                      
 

St. Jozefschool Azewijn 

De kracht van klein 
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Marike Heuveling 
Mijn naam is Marike Heuveling en ik vervang dit schooljaar juf Lizette. Ik ben op woensdag en donderdag in 
groep 1 t/m 4 tot juf Lizette weer terug is van haar zwangerschapsverlof. Ik woon samen met mijn man en 
onze twee dochters in Stokkum. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om dit met mijn gezin door te brengen en 
leuke dingen te doen. Verder houd ik erg van wandelen en mag ik graag een boek lezen. Ik werk al meer dan 
20 jaar in het onderwijs. Op dit moment werk ik als invalleerkracht bij het PON. Hierdoor heb ik al op veel 
verschillende scholen gewerkt en in alle groepen lesgegeven. Ik heb erg veel zin om in Azewijn te starten en 
kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. 
 
Lia Tanir 
Hoi allemaal, daar ben ik weer! Misschien kennen jullie mij nog van twee jaar geleden. Toen werkte ik 
namelijk ook al op de Jozefschool. Voor diegene die mij nog niet kennen, zal ik mij even voorstellen. Ik ben 
juf Lia en ben 39 jaar. Samen met mijn man en vier kinderen woon ik in Doetinchem. In mijn vrije tijd ben ik 
dol op koken en bakken, winkelen en dansen. Ik heb ontzettend veel zin om als juf van Basis 1 aan de slag te 
gaan. En met deze lieve kinderen en enthousiaste collega’s gaat dat helemaal goed komen! 
 
Martine Meijnen 
Ik ben Martine Meijnen en ben sinds kort gestart als directeur van de St. Jozefschool. Wat een mooie baan 
op een prachtige school! Ik woon in Wehl met mijn vriend Bas, zoon Sepp van 10 jaar en dochter Maud van 
8 jaar. In mijn vrije tijd zwem en fitness ik graag. De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt als leerkracht en 
onderbouwcoördinator in Gendringen. Dit na een switch vanuit een leidinggevende baan bij Achmea. Ik 
geniet elke dag ervan om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen en ga ervoor om dit zo goed 
mogelijk in te richten met het team van de St. Jozefschool. Ik kijk er naar uit de kinderen en u te ontmoeten! 
Op de maandagen in september ben ik nog werkzaam op de Christoffelschool in Gendringen i.v.m. afronding. 
Ik ben er dan op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens het koffie/theemoment op dinsdag 23 augustus 
maak ik alvast graag kennis met u!  
 

Stage Koen Bruins 
Mijn naam is Koen Bruins. Ik ben 17 jaar en woon in Gendringen. Ik zit op het Graafschap College en doe 
daar de opleiding onderwijsassistent. Hierbij zit ik in het tweede jaar en ik mag vanaf augustus tot eind 
januari op de maandag en dinsdag stagelopen in Basis 1. Mijn hobby’s zijn Formule 1 kijken en gamen met 
mijn vrienden. Verder heb ik een bijbaantje bij de Aldi in Ulft. Ik heb veel zin om stage te komen lopen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond dinsdag 6 september 
Graag nodigen wij u en uw kind op dinsdag 6 september uit voor een informatieavond tussen 17:00-18:30. 
Uw kind leidt u dan rond in de Basis en vertelt over wat hij/zij doet en leert. Zo krijgt u een beeld van de 
doelen waaraan gewerkt wordt en kunt u de sfeer in de Basis proeven. Uiteraard is de leerkracht aanwezig 
voor meer vragen over het werken en leren in de Basis. We heten u van harte welkom op 6 september! 
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Startgesprekken maandag 19 september 
De startgesprekken vinden plaats op maandag 19 september van 14:30-17:00 en 18:00-20:00. U kunt zich 
binnenkort inschrijven via Parro. Bij de startgesprekken van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen samen met hun 
ouders/verzorgers aanwezig, bij groep 1 t/m 4 alleen de ouders/verzorgers. Wij vragen u van tevoren een 
formulier in te vullen die de leidraad in het gesprek zal zijn. Het moment op 21 september vervalt hiermee. 
Mocht het hierdoor niet lukken om op maandag 19 september een moment te vinden, neemt u dan contact 
op met de leerkracht, zodat er een oplossing gezocht kan worden. 
 
Schoolkalender  
Een aantal overleggen en activiteiten wordt nog toegevoegd aan de schoolkalender. Binnenkort ontvangt u 
hiervan een nieuw exemplaar. De wijzigingen voor september (informatieavond en startgesprekken) zijn 
hierboven al beschreven. 
 
Elke dinsdag Peuterfun!  
De vakantie zit er bijna op en vanaf aankomende dinsdag van 9:30 uur tot 11:00 uur mogen alle peuters uit 
de omgeving wekelijks weer komen om lekker te bewegen en sport-spel activiteiten te doen in de gymzaal 
van de St. Jozefschool in Azewijn. Samen met de kinderen van groep 1 maken we er weer een gezellig en 
sportief feestje van. Voor meer info en aanmelden kun je mailen naar: peuterfun@humankind.nl 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Dit schooljaar gaan wij naast de gelukskoffer, ook de groeitaal kaartjes van het Talentenlab inzetten. Dit zijn 
inspirerende uitdagingen, reminders, quotes, stellingen en uitnodigende vragen, die een groeimindset 
versterken. Elke week stellen we één kaartje centraal en dat doen we schoolbreed. Het doel van deze 
kaartjes is om het zelfinzicht van de kinderen te vergroten en/of als motiverende oppepper. Via Parro 
brengen wij u elke week op de hoogte welke spreuk, gedachte centraal staat. Voor de eerste week is dat: 
'Dit ga ik doen om te groeien: ……’ 
 

 


