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St. Jozefschool Azewijn
Agenda maart 2020

2 maart
3 maart
4 en 5 maart
6 maart

Nieuwsbrief 7 en Hoofdluiscontrole
Deze week rapport/oudergesprekken Basis 1 en rapport mee Basis 1.
Start KC Tijd en Ruimte
Rapportgesprekken Basis 1
Rapport gaat mee naar huis van Basis 1

11 maart
12 maart

Uitje openlucht museum Basis 2 en 3
Techniek Wesenthorst Basis 3 van 8.45 - 12.00 uur

25 maart
26 maart

Bezoek Rijksmuseum Basis 3 samen met groep 7/8 school Braamt
OR/MR vergadering

1 april
9 april
10 april
13 april
15 en 16 april
20 april
24 april
27 april t/m 5 mei

Nieuwsbrief 8
's Middags viering Pasen
Goede vrijdag vrij en schoolvoetbal toernooi Basis 3
2e Paasdag vrij.
Eindcito groep 8
Techniek Wesenthorst Basis 3 van 8.45 - 12.00 uur
Koningsspelen (verzet van 17 naar 24 april)
Meivakantie

Na een geweldig carnavalsfeest en een mooie optocht samen met prins Stan de 1e en zijn adjudanten en
prins Edwin de 2e gaan we op naar de volgende periode het voorjaar tegemoet.
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Juf Tamara
Met de knie van juf Tamara gaat het de goede kant op. Ze heeft op dit moment volop fysiotherapie. Omdat juf
Tamara weer mag autorijden bent u haar misschien al wel tegengekomen op school, voor de vakantie. De reactie van
de kinderen uit basis 1 was erg leuk om te zien. Er waren knuffels en sommigen hebben haar verwend met een mooi,
zelf gemaakt, werkje. We hebben de kinderen proberen uit te leggen dat Juf Tamara nog niet elke dag voor de klas
kan staan. Het lijkt misschien alsof er niets aan de hand is met haar knie, maar ze kan deze nog niet hele dagen
belasten. Wel zal ze wel steeds meer op school te zien zijn om diverse werkzaamheden op te pakken en deze uit te
bouwen. Juf Lia en juf Marissa zult u dus na de vakantie nog voor de groep zien staan. We houden U uiteraard op de
hoogte over de situatie.
Rapportgesprekken Basis 1
Deze week zijn de rapportgesprekken van Basis 1. Juf Tamara en juf Eline zullen deze gesprekken, waar mogelijk
samen voeren. Voor de vakantie hebben zij samen overleg gehad met juf Lia en juf Marissa, zodat de laatste
gegevens ook meegenomen kunnen worden in het rapport en bij de gesprekken.
Heeft u zich nog niet ingeschreven middels de parro app, wilt u dat dan alsnog doen? Zijn er problemen dan horen
we dat graag.
Hoofdluiscontrole
Vanochtend is er controle geweest. We vinden het fijn te merken dat ouders zelf goed controleren en maatregelen
nemen en fijn dat school er ook bij ingelicht wordt. Dit is een goede samenwerking om hoofdluis onder controle te
houden.
Kernconcepten
Deze week wordt het nieuwe kernconcept 'Tijd en Ruimte’ geopend met een heuse tijdmachine. We gaan het
verleden ontdekken met hulp van de leerkrachten en andere markante figuren uit het verleden.
Elk kernconcept proberen we een excursie te laten plaats vinden. Dit keer gaan we naar het Openlucht museum met
basis 2 en 3 om daar opdrachten te doen met behulp van de geschiedenis canon.

Koningsspelen
De landelijke datum voor de Koningsspelen is vrijdag 17 april. Veel scholen hebben ervoor gekozen dit een week
later te laten plaats vinden en wel op vrijdag 24 april. Ook wij hebben hiervoor gekozen!
's Ochtends is er een sportief programma mede georganiseerd door Graafschapcollege studenten Sport en Bewegen
op het voetbalveld.
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's Middags vieren we de verjaardagen van de juffen en meesters.
Het ontbijt vindt plaats op 24 april met de traditionele koningsdans.
Wie wil mag in Koningstinten verkleed komen deze dag, maar denk er wel aan dat we veel bewegen.
Meer informatie volgt.
Hygiëne en corona
De laatste tijd is er veel te doen om het corona virus. In het kader daarvan zullen we op school aandacht besteden
aan hygiëne. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD en het RIVM zoals eerder vermeld.
• Regelmatig handen wassen met zeep en op de manier zoals de GGD en RIVM aangeven.
Denkend aan tussen de vingers, duimen, en nagels daarbij.
• Hoesten en niezen in de elleboogholte.
• Gebruik van papieren doekjes stimuleren en er is voldoende aanwezig.
• Niet te dicht op elkaar zitten.
• Je kunt elkaar op een andere manier begroeten als met een hand.
Wij zouden het fijn vinden als u daar thuis bij aan sluit.

B-Fit
De gemeente biedt het programma B-Fit aan van de Gelderse Sport Federatie. Onze school mag dit jaar hier aan mee
doen. Dat betekent dat een van de combinatiefunctionarissen, Sven Verwei (diegene die ook de buitenschoolse gym
verzorgt) ons helpt met allerlei activiteiten. Wij konden een paar onderdelen van het programma kiezen. Wij hebben
gekozen voor Actieve Pauzes: de kinderen leren dan nieuwe spelletjes voor op het plein, Bewegend leren: de
kinderen krijgen dan bijvoorbeeld een rekenles waarbij ze moeten springen, Bewegingstussendoortjes: Tussen de
lessen door doen we dan wat bewegingsspelletjes zodat de kinderen daarna weer geconcentreerd verder kunnen
werken.
Rijksmuseum
Een aantal kinderen uit Braamt heeft een opdracht over Rembrandt gemaakt en ze bedachten samen dat het wel
leuk zou zijn om ook echt de Nachtwacht te gaan bekijken. Ze kregen van de juf de opdracht om zelf uit te zoeken of
dat mogelijk was en een plan te maken. Zo kwamen ze er achter dat er gratis busvervoer mogelijk was. Nadat ze een
heel plan gemaakt hadden bleek dat de kosten best wel mee vielen en dat ze het verder konden organiseren. Omdat
er ruimte over was in de bus kwamen ze zelf op het idee om groep 7/8 van de Jozefschool te vragen. Juf Lizette vond
dat een erg leuk idee en daarom gaan ze op woensdag 25 maart naar Amsterdam. We wensen hen heel veel plezier.
Stagiaires
In basis 1 is juf Tessa op donderdag en vrijdag de nieuwe stagiaire als onderwijsassistent vanuit het
Graafschapcollege en in basis 3 is op dinsdag Sam Derksen vanuit de PABO 2e jaars.
In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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