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Agenda april 2021 

  

2 t/m 5 april Paasweekend: Vrij op Goede Vrijdag en 2e Paasdag 

5 april Nieuwsbrief 8 

15 april  OR/MR vergadering 

20 en 21 april Eindcito groep 8 

23 april Koningsspelen en meester-/juffendag 

26 april Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

27 april Koningsdag: Alle leerlingen vrij 

28 t/m 30 april Afsluiting KC Binding 

3 t/m 14 mei Meivakantie 

17 mei Nieuwsbrief 9 

  
 

 

 

Voor de Paasdagen was het een roerige week. Plotseling belandden we samen in een situatie die je niet graag wilt. 

We hopen oprecht dat iedereen hier goed uit gaat komen en wensen allen die ziek zijn van harte beterschap. 

Samen proberen we er het beste van te maken.  

 

Covid update 

Zoals het er nu voorstaat lijkt het erop dat er gelukkig weer mee kinderen naar school mogen. De kinderen die negatief 

getest zijn mochten donderdag al weer naar school maar ook voor de kinderen die zich niet hebben laten testen zijn 

de 10 dagen voorbij en zij mogen dus ook, mits ze geen klachten hebben, weer naar school.  

Maar er zijn nog steeds kinderen die thuis moeten blijven omdat zij, of iemand uit het gezin, positief getest is. En er 

zijn kinderen met klachten die nog niet naar school mogen.  Mocht u twijfelen of uw kind naar school mag, wilt u mij, 

meester Remko, dan mailen dan beantwoord ik uw vragen zo goed mogelijk.  

Ik heb geen meldingen meer binnen gekregen van kinderen die positief getest zijn, dus ik hoop dat het ergste voorbij 

is. En ik hoop dat iedereen geen ernstige klachten (meer) heeft.  

Alle leerkrachten zijn negatief getest of zijn na de positieve test minimaal 8 dagen in quarantaine geweest en zijn 

klachtenvrij en mogen dus weer beginnen.   

 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen periode zijn er 3 leerlingen 4 jaar geworden. Ze hebben de inloop dagen erop zitten en zijn inmiddels elke 

dag te vinden op de Jozefschool in Basis 1. Daar ontdekken en leren ze veel! We hebben het over Stan Hansen, Larson 

Hengeveld en Madée Wessels. Op dit moment loopt Dave Wichers in en hij wordt op 14 april 4 jaar! 

We wensen jullie allemaal een fijne schooltijd. 

 

 

St. Jozefschool Azewijn 
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Schoolbibliotheek 

Elk jaar mogen we onze schoolbieb aanvullen met lees- en informatieboeken. De leerlingen van elke Basis mogen 

hierbij meedenken. Dat hebben ze dan ook volop gedaan. Er ontstonden hele lijsten. Vanuit die lijsten zijn de nieuwe 

boeken aangeschaft. De nieuwe aanwinsten zijn maandag tentoongesteld in de hal bij de bieb. Er moest natuurlijk 

meteen in gelezen worden! 

 

                      
 

 

 

         
 

 

 

Koningsspelen en meester- / juffendag 

Op vrijdag 23 april worden de koningsspelen gehouden op scholen. Niet te verwarren met Koningsdag op 27 april. 

Leerlingen van het Graafschap college verzorgen de ochtend met spelletjes. Het is afhankelijk van de situatie of dit 

online of fysiek gebeurt. Het ontbijt gaat landelijk dit schooljaar niet door i.v.m. covid-19. De leerlingen krijgen om 10 

uur een verpakt tussendoortje van de OR. Ze nemen hun eigen lunch mee. 

Kinderen mogen oranje verkleed op school komen. 

 

's Middags wordt de meester- / juffendag gevierd. In de eigen basis worden de verjaardagen van de meesters en juffen 

gevierd. Zij verzorgen zelf een leuk programma en er wordt verpakt getrakteerd. Het is een traditie dat leerlingen dan 

een cadeautje voor de leerkracht meenemen. Dat mag natuurlijk, maar dit is zeker niet verplicht. Een leuke tekening 

of kaart wordt ook gewaardeerd, ook een 1,5 meter felicitatie met bijvoorbeeld een box. 

 

Eindtoets Groep 8 

Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april is in de ochtend de eindtoets voor groep 8. Juf Lizette en juf Peggy zullen dit 

begeleiden. Meester Frans heeft groep 6 en 7. Wij wensen Fleur, Bram, Sem, Alexander, Vera, Roos, Ellen en Mary 

Jane heel veel succes!!! 
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Kernconcept Binding                                                                                

De afsluiting is 28 t/m 30 mei in de eigen Basis.                                

 

 

Peuterfun 

Gelukkig mag PeuterFun doorgaan. En met succes. Er komen steeds meer kinderen. Het is ook fijn dat kinderen die 

niet naar een opvang gaan nu toch met andere kinderen kunnen spelen en zo dus veel van elkaar leren. Het is alleen 

jammer dat door de corona maatregelen de kinderen van basis 1 (nog) niet mee kunnen spelen.  

 

MR veligheidsplan 

Elke MR vergadering worden er best veel zaken rond school besproken. En de oudergeleding vond het ook belangrijk 

om u daarvan op de hoogte te houden en elke keer een stukje in de Nieuwsbrief te plaatsen. Data vonden we zeker 

een goed idee, vandaar dat er vanaf nu elke maand een kopje MR in zal staan. Al zal die niet altijd gevuld zijn omdat 

we niet elke maand een vergadering hebben. 

In ieder geval is het deze maand over de Covid gegaan natuurlijk, maar ook over het veiligheidsbeleid en de PR. Wat 

betreft het Veiligheidsbeleid vind u in de bijlage het pestprotocol van onze school. Het is best interessant om dat eens 

door te lezen en als u vragen heeft deze te stellen.  

Wat betreft de PR zijn we regelmatig aan het nadenken hoe we onze mooie en bijzondere school bij mensen onder de 

aandacht kunnen brengen zonder reclame te mogen maken.   

 

Sportbuurtwerk 

Het Sportbuurtwerk van Welcom gaat gewoon door op de donderdagen. Zoals het er nu voor staat blijft het ook op 

het schoolplein. 

De geplande donderdagen zijn: 

- 8 en 22 april 

- 27 mei 

- 10 en 24 juni 

- 8 juli 

 

EU-schoolfruit 

Omdat het vandaag tweede Paasdag is wordt morgenmiddag het schoolfruit pas bezorgd. Dat betekent dat de 

kinderen morgen geen schoolfruit krijgen, maar op woensdag, donderdag en vrijdag.  

Woensdag krijgen ze een wortel, donderdag een stuk komkommer en vrijdag een appel. 
 

 
 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 


