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Agenda maart 2021 

  

1 maart Nieuwsbrief 7 

4 maart OR/MR vergadering 

1 april   Nieuwsbrief 8 

  

  

  
 

 

Corona update 

We mogen gelukkig weer naar school. Daar zijn wij heel blij mee. We genieten elke dag van de blije 

gezichten van de kinderen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de regels te houden. We blijven onze 

eigen ingangen gebruiken, we blijven heel goed onze handen wassen en de contactpunten 

schoonmaken. Tot deze week hebben we geen externen in school willen hebben en hebben de kinderen 

buiten gym gehad, maar vanaf deze week hebben we besloten om de gymactiviteiten, net als bij de 

meeste andere scholen, weer in de gymzaal toe te staan. Ook de muzieklessen gaan we weer 

opstarten.  

Wel proberen we de groepen nog zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Al is dat helemaal tegen de 

principes van onze school.  

 

Verder hebben we besloten dat de kinderen die jarig zijn mogen trakteren. Wel graag voorverpakt.  

 

 

Nieuw speeltoestel   

 

Voor de kinderen hebben we een buitenkeuken aangeschaft. We 

misten nog zoiets voor met name de kleuters. De kinderen kunnen 

hun fantasie hier mooi in kwijt.  

Het thema in basis 1 is toevallig “Familie” dus de kinderen kunnen 

samen eten maken of zandkoekjes bakken of wat dan ook.  

We hopen dat ze er veel plezier aan beleven.  

 

 

 

Start Kernconcept Binding   

 

We zijn inmiddels gestart met het kernconcept Binding. Dit is in basis 1 gestart met de tentoonstelling 

van familiefoto's en in Basis 2 heeft gewerkt aan een zelfportret in stijl van Picasso en Basis 3 heefteen 

gedicht gemaakt in de stijl van een “elfje". 

St. Jozefschool Azewijn 



-Jaargang 22, nr. 7 maart 2021 

-2- 

 

                               
Vanwege Covid 19 kunnen we onze kernconceptlessen niet altijd in de vorm gieten zoals we dat graag 

zouden zien. Denkend aan, dat er altijd 1 uitje wordt gepland per kernconcept en dat we gastlessen 

kunnen organiseren. Toch ontdekken we gelukkig ook weer andere mogelijkheden. 

 

Peuterfun 

 

Ik kan u vertellen dat we erg blij zijn dat Peuterfun weer opgestart wordt. We hebben er samen met HumanKind 

voor gekozen om in Azewijn te starten. We hopen ook in meerdere kernen in Montferland te mogen starten maar 

wij zijn blij dat we in Azewijn kunnen beginnen. Ik nodig alle kinderen van 2 tot 4 jaar dan ook uit om op de 

dinsdagen van 9.30 tot 11.00 uur naar Azewijn te komen en daar mee te doen met de PeuterFun. Gymzaal Ingang 

Leppestraat Azewijn. We starten op 2 maart en verwachten een grote opkomst. Ivm de coronaregels vragen wij u 

wel om uw kind even van te voren opgeven. Dat kan gewoon bij mij r.brinkhuis@pro8.nu of rechtstreeks via 

peuterfun@humankind.nl   
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Vriendelijke groet van het Jozefteam 


