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St. Jozefschool Azewijn
Agenda april 2020

1 april Nieuwsbrief 8
10 april Goede vrijdag vrij
13 april 2e Paasdag vrij.
27 april t/m 5 mei Meivakantie
6 mei Nieuwsbrief 9

Bereikbaarheid via de arro app
We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn in deze tijd. Zoals gezegd kunt u met vragen altijd bij ons terecht.
De leerkrachten hebben tijdens werktijd de parro-app open staan. Dat betekent dat u na werktijd wel een app kunt
sturen, maar dat leerkrachten niet in de gelegenheid zijn meteen te kunnen reageren. Dat gebeurt dan de volgende
werkdag onder werktijd.
Afscheid gymmeester Tim Kappen
Onze gymmeester Tim heeft na 5 jaar afscheid genomen. Per 1 april gaat hij een nieuwe sportuitdaging aan bij de
gemeente Westervoort. Het is wel raar in deze tijd afscheid te nemen van iemand die we zeker gaan missen.
Jullie hebben vast op facebook zijn filmpje wel gezien. Wij als team hebben hem een sportieve afscheidskaart geappt
en we hebben afgesproken dat meester Tim, als de scholen weer opengaan, zeker nog komt om afscheid te nemen
van de kinderen! Wij willen hem graag bedanken voor zijn inspirerende gymlessen en ook voor zijn hulp bij andere
activiteiten als koningsspelen, carnaval, schoolkamp en musical, ed.
Afscheid juf Marissa Basis 1
Inmiddels hebben we afscheid genomen van juf Marissa, die ingevallen heeft voor juf Tamara in basis 1. De kinderen
van Basis 1 nemen op een veilige digitale manier afscheid van haar. We willen haar graag bedanken voor haar inzet.
Juf Lia zal juf Tamara nog voor onbepaalde tijd ondersteunen omdat juf Tamara nog niet volledig herteld is van haar
knieoperatie.
Voorstellen stagiaires
De stagiaires dit 2e halfjaar zouden zich nog aan u voorstellen. Zij mogen vanuit de opleiding geen stagelopen in
deze situatie maar helpen ons op dit moment op afstand. Ook juf Merel van basis 2 die het hele schooljaar er is.
Basis 1
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Mijn naam is Tessa Meijer, ik ben 18 jaar en kom uit s-Heerenberg. In mijn vrije tijd voetbal ik graag bij FC Bergh.
Buiten school werk in de horeca bij wereld restaurant Forest. Daarnaast werk ik ook bij eetcafé de Pluum in
Stokkum. Op het Graafschap College zit ik in het 2de leerjaar van de opleiding onderwijsassistent, dit doe ik met veel
plezier. ik loop stage bij basis 1 tot het einde van dit schooljaar en ik heb het erg naar mijn zin. Dit is mijn favoriete
doelgroep. Ik vind het gezellig om met de kinderen te kletsen en te knutselen. Als jullie nog vragen hebben kom
gerust naar mij toe.
Groetjes Tessa
Basis 3
Hallo allemaal,
Voor mijn opleiding tot leraar basisonderwijs op Iselinge Hogeschool in Doetinchem loop ik stage in Azewijn.
Ik ben elke dinsdag te vinden in Basis 3 bij juf Lizette tot en met eind dit schooljaar.
Ik kijk uit naar een gezellige en leerzame tijd!
Stap gerust op me af met eventuele vragen.
Groetjes Sam Derksen
Een overzicht van activiteiten die NIET doorgaan of zijn verzet.
• Koningsspelen 24 april
• De juffen-meester verjaardag kunnen we hopelijk verzetten naar juni
• Schoolvoetbaltoernooi 10 april
• Eindcito groep 8 op 15 en 16 april
• Vieren 75 jaar vrijheid is verzet naar het weekend van 11-12-13 september
• Paasviering
• Techniek groep 8 Wesenthorst
• Bezoek Rijksmuseum Basis 3 verzet naar 13 mei
• Openluchtmuseum bezoek Basis 1 mogelijk verzet naar juni
Wij wensen jullie allemaal veel succes in deze tijd en een goede gezondheid!
Hopelijk zien we elkaar snel weer op school!

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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