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Agenda oktober 2020 

  

1 oktober Nieuwsbrief 2 

6 oktober Bezoek kinderboekenschrijver: Fred Diks 

7 oktober Voorstelling “ Mad Science” 

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Fietscontrole 

2 november Nieuwsbrief 3 

  

  

 
Voorstellen juf Melissa en juf Daphne 

 

Ik ben Melissa van der Linden, ik ben 26 jaar oud en woon samen met mijn 
vriend Luc in De Heurne. In 2016 heb ik mijn diploma voor SPH (Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening) behaald en in 2019 ben ik afgestudeerd als 
leerkracht voor het basisonderwijs. In mijn vrije tijd hou ik enorm van sporten. 
Het liefst zou ik (bijna) alle sporten beoefenen, maar dat wordt natuurlijk een 
beetje te gek. Daarom geef ik nu in de avonduren groepslessen in de 
sportschool en tennis ik regelmatig. Ik vind het ook heerlijk om in de natuur te 
zijn dus afgelopen zomer heb ik veel wandelingen gemaakt en heb ik mijn GVB 
(golfvaardigheidsbewijs) gehaald. Daarnaast kan ik er ook van genieten om 
rustig op de bank een serie of film te kijken. Dit schooljaar ben ik op donderdag 
en vrijdag in basis 2 van de Jozefschool in Azewijn te vinden. Hier heb ik enorm 

veel zin in! Ik vind het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan dus we gaan er samen wat moois van 
maken. Tot snel! 
 

 

 

Hallo allemaal,  mijn naam is Daphne Rensen. Ik ben 24 jaar oud en woon samen met 
Jari in het mooie Hummelo. Sinds maart 2018 ben ik werkzaam in het onderwijs als 
onderwijsassistent. Ik heb 2,5 jaar gewerkt op de Pastoor Galamaschool in ’s-
Heerenberg. Het onderwijs bevalt me zo goed, dat ik de beslissing heb genomen om te 
gaan starten met de PABO in Deeltijd. Naast school, op maandag, en stage, op 
donderdag en vrijdag, werk ik 2 dagen op deze leuke school in Azewijn. Ik ben op de 
dinsdag vooral aanwezig in basis 3. Op de woensdag bied ik ondersteuning in alle 
groepen. Ik hoop dat ik veel leerlingen mag begeleiden en ze kan laten groeien! Ik heb 
het, nu al, erg naar mijn zin op de St. Jozefschool!! Wie weet spreken wij elkaar snel. 
Groetjes, Daphne Rensen  

 

St. Jozefschool Azewijn 



-Jaargang 22, nr. 2 –  oktober 2020 

-2- 

 

Corona 

Elke week zijn er weer nieuwe richtlijnen vanuit de regering en het RIVM. Dat is voor ons lastig maar ook voor u. De 

afgelopen week hebben we de oudergesprekken gewoon op school door laten gaan, maar we worden wel weer 

geconfronteerd met nieuwe maatregelen. Zo weinig mogelijk mensen in de school. Wij hebben de afweging gemaakt 

om de stagiaires gewoon te laten komen. We hebben goed met hen over de risico’s gesproken en hopen dat ook zij 

zich aan de richtlijnen houden. Ook de externe hulp (dyslexie, kentalis, gymnastiek, etc.) mogen nog in de school, 

maar we weten niet hoe lang dat nog kan.  

We houden u zo veel en zo snel mogelijk op de hoogte. 

 

 

Sponsorkliks  

Vorig jaar hebben wij u gevraagd of u wel eens iets koopt via een webshop. 

Of dat u wel eens een reis of een hotel boekt? En zo ja, dan vroegen wij u of 

u dit product, abonnement, reis etc. via www.Buganala.nu en Sponsorliks 

wilde doen. De stichting Buganala krijgt namelijk een klein percentage of 

een klein bedrag van alles wat u koopt. Het kost u niets extra’s alleen een paar stappen extra door via 

www.Buganala.nu op de banner van Sponsorkliks te klikken en dan uw product te bestellen. Wij kunnen van 

dit geld een doof kind in Gambia weer een dag naar school laten gaan. Het afgelopen jaar hebben wij rond 

de € 160,00 door deze Sponsorkliks binnen gekregen.   Meer informatie staat in de brief in de bijlage. 

 

 

GGD luizencontrole info thuis 

Omdat de hoofdluiscontroles op school niet door kunnen gaan heeft de GGD het hoofdluisartikel aangepast zodat de 

ouders wat meer inzicht in hoofdluis krijgen. Het artikel zit in de bijlage. 

 

Kinderboekenweek 

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan. Wij zullen er natuurlijk extra aandacht 

aan besteden via allerlei activiteiten die met lezen te maken hebben. Het Thema dit jaar  is 

“Geschiedenis.” 

Op 6 oktober krijgen wij bezoek van een echte kinderboekenschrijver: Fred Diks. Hij heeft 

heel veel bekende kinderboeken geschreven zoals Koen Kampioen, waar ook een film van 

gemaakt is, James Blond, de Kameleon en zijn laatste succesvolle boeken van Professor S.  

Die heeft hij samen geschreven met Erik Scherder, hoogleraar en neuropsycholoog.  

Verder willen we graag dat, net als andere jaren, een aantal opa’s en/of oma’s (mogen ook ouders zijn) gaat 

voorlezen. Maar nu moet het digitaal, omdat we het risico op besmettingen niet willen lopen. Dat betekent dat wij 

op zoek zijn naar opa’s en oma’s die een stukje op video willen voorlezen. Als u dit dan voor 12 oktober naar ons 

stuurt, gaan wij de video met de kinderen bekijken.  

 

Kinderboekenweek 

Naast de schrijversbezoeken waar we met onze school vaak naar toe gaan organiseert de bibliotheek ook een 

kinderboekenweekfeest. In ’s Heerenberg wordt dit op woensdag 7 oktober gehouden.  Andere jaren was het altijd 

erg druk in de bibliotheek, maar ivm corona is dat dit jaar niet mogelijk. De kinderen die willen komen moeten zich 

daarom dit jaar verplicht inschrijven.  

Via onderstaand linkje leest u er meer over.  

https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderboekenweek.html 

http://www.buganala.nu/
http://www.buganala.nu/
https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderboekenweek.html
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Schoonmaakavond 

Zoals u zult begrijpen kan de schoonmaakavond niet doorgaan. We kunnen in deze tijd niet met zijn allen in de 

school. Wij hopen dat de volgende schoonmaakavond wel door kan gaan. 

 

Fietscontrole  

Zoals het er nu uitziet kan de fietscontrole op 28 oktober gewoon doorgaan. Wij 

vinden het namelijk erg belangrijk dat de kinderen op goede en veilige fietsen 

zitten. Wij willen hier graag de wijkagent voor uitnodigen. Dan is het meteen een 

signaal naar de kinderen dat dit erg belangrijk is. Wij hopen dat u de kinderen dan 

ook een goede fiets meegeeft met alles erop en eraan.  

 

 

Cleaning Day 

Woensdag 16 september hadden we Cleaning Day.  Een landelijke schoonmaak/opruimdag. 

Bij de gemeente hebben we hesjes, handschoenen, grijpers en vuilniszakken opgehaald. We 

hebben de straten onder de groepen verdeeld en toen zijn we aan het werk gegaan. 

Meester Remko dacht dat we niet heel veel afval zouden vinden, omdat hij al even was 

wezen kijken in het dorp, maar de kinderen kwamen na een uurtje met volle afvalzakken 

terug. Ze hadden van allerlei rotzooi gevonden. Nadat alles weer mee naar school kwam 

heeft basis 3 het afval gesorteerd en in de juiste afvalbakken gedaan. Kortom een leerzame 

en gezellige middag.  

    
 

Uitnodiging Kerk op schoot 

Kom je zondag 4 oktober ook naar de eerste oecumenische ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in 
Zeddam? We beginnen om 11.30 uur. De viering duurt een half uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat 
te drinken. Alle kinderen mogen hun favoriete dierenknuffel 
meenemen, omdat het dierendag is. 

Het thema van deze viering is: De ark van Noach 

 

Wat is ‘Kerk op schoot’? 
Kerk op schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten. 
Dus kinderen tot een jaar of 4/5. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom. (kerkopschoot.nl) 

Wat gaan we doen? 
Samen met je familie mag je gaan luisteren en kijken naar het verhaal van de ark van Noach en we gaan samen 
zingen en muziek maken. De kinderen krijgen een verrassing mee naar huis. 

 Namens de commissie, 

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
predikant@protestantsbergh.nl 

 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

http://kerkopschoot.nl/
mailto:predikant@protestantsbergh.nl

