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Agenda februari 2021 

  

1 februari Nieuwsbrief 6 

5 februari Studiedag 

12 februari GEEN carnaval (wordt verplaatst) 

12 februari Afsluiting KC Macht en regels 

15 t/m 19 februari Voorjaarsvakantie 

22 februari Start KC Binding 

23 en 25 februari Ouder-rapport-gesprekken 

26 februari  Rapport mee 

1 maart Nieuwsbrief 7 

  
 

 

       

Rapporten en oudergesprekken 

De rapporten zullen worden ingevuld met gegevens vanaf begin schooljaar tot aan nu.  

De instrumenten die we voor handen hebben kunnen we gewoon gebruiken. 

De toetsen van cito kunnen hierin niet meegenomen worden, omdat we ze niet kunnen afnemen nu we in de lockdown 

zitten. Cito en het ministerie adviseert ons hierin. Wij houden deze richtlijn aan. Zoals het er nu uitziet zullen de toetsen 

mogelijk in maart worden afgenomen, maar niets is zeker. U hoort hierover meer. 

 

De oudergesprekken gaan mogelijk online plaatsvinden op dinsdag 23 en donderdag 25 februari. U kunt zich 

inschrijven vanaf dinsdag 9 februari, eerst voor gezinnen met meerdere kinderen en vanaf woensdag 10 februari staat 

het open voor iedereen. Voor de leerlingen vanaf groep 6 geldt dat ze bij het gesprek zullen zijn. Het rapport wordt 

besproken. Bij groep 8 zullen de definitieve VO-verwijzingen worden kortgesloten en besproken wordt het traject voor 

aanmelding bij de VO-school naar keuze.  

De rapporten gaan mee naar huis op vrijdag 26 februari.  

 

Carnaval 2021 

De Carnaval wordt verplaatst naar mei. Het wordt een zomercarnaval!!!  In een aparte brief in parro horen jullie er 

meer over. 

 

Afsluiting KC Macht en regels 

We zijn dit kernconcept gestart met het sprookje dat meester Frans heeft voorgelezen en daar sluiten we ook weer 

mee af. Daarnaast laten de groepen kort aan elkaar zien wat ze gemaakt en gedaan hebben. 

Helaas kan de afsluiting van ANWB Streetwise niet doorgaan door de lockdown. 

 

 

St. Jozefschool Azewijn 
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Studiedag 5 februari 

Zoals u op de kalender heeft gelezen hebben wij aanstaande vrijdag een studiedag. We begrijpen dat het voor u extra 

lastig is, maar wij kunnen ook niet anders. Wij gaan met het team werken aan de doorgaande lijn en hopen weer een 

paar mooie stappen te maken. Daarnaast zijn er allerlei andere onderwerpen waar we echt niet aan toe gekomen zijn 

en die we moeten afstemmen. Denk aan de rapporten, maar ook aan een nieuwe methode Engels bijvoorbeeld.  

Dat betekent dat de kinderen dan ook niet naar de noodopvang kunnen. We hopen dat u het onderling kunt opvangen. 

 

 

Corona 

En weer moeten we een stukje schrijven over de lockdown. Wij vinden het erg vervelend maar wij kunnen er ook 

niks aan doen. Wat we wel zien is dat er door de meeste ouders en kinderen heel goed werk geleverd wordt. Daar 

mag u best trots op zijn. In den lande horen en lezen we wel andere berichten. Voor de leerkrachten is het ook wel 

een dingetje. Zij moeten op een heel andere manier aan de slag. Zij moeten maar vertrouwen dat u en uw kind het 

samen voor elkaar krijgen om precies op tijd in te loggen, om al het werk te plannen, en dan ook nog leuke dingen 

kunnen doen. Maar ook voor de leerkrachten is het aanpoten. Online lesgeven, voor de noodopvang zorgen, lessen 

voorbereiden, vragen beantwoorden over een computer die het niet doet of een wachtwoord wat kwijt is. En naast 

de online lessen kinderen met hun vragen helpen of extra begeleiding geven. Ook voor hen is het best pittig en zie ik 

ze van ’s morgens vroeg tot laat in de middag hun best doen om alles zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen. 

Sommige leerkrachten beantwoorden zelfs in het weekend en ’s avonds nog hun mailtjes en appjes. Wij hopen dat 

de kinderen op 8 februari weer gewoon naar school mogen en dat wij de kinderen weer fysiek mogen begeleiden. 

Wij missen de kinderen echt heel erg. Hiervoor zijn we geen onderwijzer geworden. Maar we blijven positief want 

mopperen helpt niet. Wij blijven gewoon ons best doen en gaan gewoon door. We hopen dat u dat ook op kunt 

brengen. Samen gaat het ons lukken! 

 

 

 

Voorleeskampioenschap 

De Nationale Voorleeskampioenschappen gingen dit jaar gelukkig wel door. Dat ging helaas onder zeer strikte 
voorwaarden. De kinderen mochten geen mensen uitnodigen om mee te gaan. Dus moesten de kinderen het stukje 
voorlezen zonder publiek. Ook de andere kandidaten zaten er niet bij. Ze moesten één voor één naar de bibliotheek 
komen. Onze voorleeskampioen Roos mocht vorige week zaterdag dus ook een stukje uit haar boek voorlezen. Ze las 
een stukje uit “De geheimen van Winterhuis Hotel”van Ben Guterson. Ze heeft het supergoed gedaan.  
 
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k 

 
 
YOUTUBE.COM 
Nationale Voorleeswedstrijd Montferland: Roos Ebbing 
 

https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR1JlLsT3KdcZB6ZWp7xtwdR6NER4DdNIeKwwxBwUyDMbtSPnauIESNh_mk
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR3sQgPN28WIOMIQzp5j74CFoP1tzS6mCI0Sp8uj-XsFm4L8oEQm_a4FowI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR3sQgPN28WIOMIQzp5j74CFoP1tzS6mCI0Sp8uj-XsFm4L8oEQm_a4FowI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR3sQgPN28WIOMIQzp5j74CFoP1tzS6mCI0Sp8uj-XsFm4L8oEQm_a4FowI


-Jaargang 22, nr. 6 - februari 2021 

-3- 

 

 

Ouderbijdrage 

In de bijlage vindt u een brief van de ouderraad (OR) over de ouderbijdrage. Wilt u deze a.u.b. goed lezen. Zij willen u 

namelijk graag een tikkie sturen omdat dit het handigst is, maar dan moeten ze wel de goede gegevens hebben. In 

de brief staat het een en ander uitgelegd. 

 

Bieb hoek 

De afgelopen periode hebben we weer een stukje van onze 

veranderplannen in onze hal kunnen realiseren. De 

leeshoek/bibliotheek hebben we een plek gegeven. We geven met 

de foto al vast een inkijkje.  Er wordt al volop gebruik van gemaakt. 

Heerlijk om te zien en te ervaren dat dit het lezen extra stimuleert. 

Nu gaan we verder aan de andere kant van de hal. Hier komt het 

atelier, waar we kunnen werken en knutselen. De stellingen waren 

al zichtbaar, nu verder met de inrichting en aankleding.  

We blijven stap voor stap werken aan het optimaliseren van ons 

onderwijs op de Jozefschool. 

 

Gordijn 

Waarschijnlijk is het u al opgevallen wanneer u langs de school bent gelopen. Maar de lamellen die voor de ramen 

zaten in de teamkamer (en de directiekamer) zijn vervangen door mooie plisségordijnen. Wij zijn er blij mee. Het is 

een stuk gezelliger om er te zitten, het is veel lichter in de kamer geworden en het sluit allemaal veel beter (Dit is 

met name handig als de jeugdarts er is).  

                                                
 
 

Uw oude kleding is geld waard! 

Sinds een paar maanden staat er een container om kleding in te zamelen van Curitas aan de zijkant van 
onze basisschool tegenover de brievenbus. Hier kunt u 
oude kleding, gordijnen, schoenen en overige textiel (in 
een plastic zak) doneren. Curitas geeft een financiële 
vergoeding voor iedere gedoneerde kilo aan textiel. De 
opbrengst komt ten goede aan de ouderraad van de ST. 
Jozefschool Azewijn.  Hiervoor organiseert de 
ouderraad diverse activiteiten voor de leerlingen, zoals 
o.a. Juffendag, Carnaval, Sinterklaas en Kerst. 
 

Wanneer ruimt u uw kledingkast op? 
 
LET OP: alleen gedoneerde textiel in deze container 
(dus niet bij tankstation Overbeek) komt ten goede van de school. 

https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
https://youtu.be/Jp7tIdmZm9k?fbclid=IwAR0Rje4n87qd1HzKAb-ioRoqjpj-MWXB3a98CBCxMVQETcyAfcXc7nlMRQI
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Beweegchallenge 

Welcom heeft in de lockdown weer een aantal beweegchallanges bedacht en op hun facebookpagina gezet. Er staan 

een paar oude op maar ook een heel aantal  nieuwe. Veel plezier! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIizBZCdgGidd82LmD5_5Ow  

 
1.Sally Up challenge, Sportbuurtwerker Joey 
2. Skeeler challenge, gymjuf Lianne 
3. Jongleren challenge, gymmeester Siebe 
4. Just Dance challenge, gymmeester Guido 
5. Sportstagiaire Julian, Hoofd schouder knie en teen. 
6. Gymmeester Sven Bal Bottle Flip 
 

 

20-20-2 (zie bijlage)  

Wij kregen een extra waarschuwing vanuit het oogziekenhuis in Rotterdam. Omdat de kinderen nu veel meer binnen 

spelen en extra veel op hun tablet zitten is er meer kans op bijziendheid. Ze geven duidelijk aan dat de kinderen in 

ieder geval 2 uur per dag naar buiten moeten. (hoeft niet aan een stuk) en dat het goed zou zijn om na elke 20 

minuten schermtijd twintig minuten de ruimte in te kijken. Vandaar 20-20-2 (20 minuten schermtijd – 20 minuten in 

de verte kijken – 2 uur buiten zijn (spelen). In de bijlage staat nog een extra uitleg. 

                                                            

 

 Vriendelijke groet van het Jozefteam 

https://www.youtube.com/channel/UCIizBZCdgGidd82LmD5_5Ow
https://www.youtube.com/watch?v=sPpxq6GRQ4M
https://www.youtube.com/watch?v=nvV85KM45ro
https://www.youtube.com/watch?v=HMrHkxTojsg
https://www.youtube.com/watch?v=7eZ14C6zKcI
https://www.youtube.com/watch?v=m1WICQ78Twg
https://www.youtube.com/watch?v=SpyxPbfECpw

