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Agenda september 2021 

  

27 augustus  Nieuwsbrief 1 

 30 augustus Start schooljaar 2021-2022 

2september Start en opening KC Communicatie. 

16 september Informatieavond voor alle ouders. 

21 en 23 sept Ouder/start gesprekken 

21 september Techniek Basis 3 's ochtends 

27 en 28 sept Kermis: alle leerlingen vrij! Team studiedagen 

30 september OR/MR vergadering 

1 oktober Nieuwsbrief 2 

  

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een geweldig schooljaar 2021-2022 toe! 

 
De vakantie is bijna voorbij en hopelijk kunt u terugkijken op een fijne tijd. 
Het nieuwe schooljaar begint maandag en wij wensen de kinderen en u een fijne en leerzame periode.  
Het team is deze week al begonnen en heeft alle voorbereidingen getroffen. 
Er zijn nogal wat wijzigingen in het team gekomen en in deze nieuwsbrief stellen deze nieuwe mensen zich aan u 
voor. Daarnaast is er informatie om de start goed te laten verlopen.  
  
We hebben afgelopen week verschillende keren met Remko contact gehad en ook is hij bij de eerste 
teambijeenkomst geweest afgelopen woensdag. Zijn herstel loopt zoals gepland. Elke behandeling slaat aan en 
daardoor mag hij steeds de volgende behandeling volgen. Er zijn diverse bijwerkingen, maar geen die herstel in de 
weg staat. We hopen dat het op deze manier verder gaat. 
Natuurlijk houden we u regelmatig op de hoogte. 
 
Start schooljaar 

We kunnen het schooljaar helaas niet starten met een gezellig kopje koffie of thee.  

Ouder(s)/verzorger(s) en externen mogen beperkt in school. Om die reden kunnen wij op dit moment nog geen 

(grote) groepen ouders op hetzelfde moment in en om school ontvangen. Aanstaande maandag mag u uw kind nog 

steeds niet in de school brengen. Wel zijn alle collega ’s op het schoolplein om u te ontmoeten. Op het moment dat 

St. Jozefschool Azewijn 
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meerdere kinderen naar binnen zijn, gaan de collega ’s die al langer op school werken ook naar binnen. De “nieuwe” 

collega ’s blijven op de speelplaats om de kinderen en u welkom te heten.  

In de eerste weken neemt de groepsvorming een belangrijke plek in. We noemen dit de zogenaamde Gouden 

Weken. Dit is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen veilige plek krijgt in de groep. Dit vindt 

plaats middels groepsvormende activiteiten zoals allerlei soorten spellen, energizers, samen (voor) lezen, samen 

muziek maken en onze methode de Gelukskoffer. 

 

Coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar. 

Eigenlijk is er weinig nieuws te melden. Met de regelgeving van afgelopen schooljaar gaan we gewoon door. Met 

name de anderhalve meter maatregel tussen volwassenen blijft belangrijk. Wel mogen we op afspraak weer ouders 

in school ontvangen. 

De actuele beslisboom betreffende de coronamaatregelen is als bijlage toegevoegd. 

Er is op dit moment nog geen hoofdluiscontrole. Wilt u uw eigen kind(eren) controleren op hoofdluis? Wanneer u 

hoofdluis constateert, geeft u dat dan aan ons door. 

Wanneer er op 20 september aanpassingen komen, dan wordt u daar direct over geïnformeerd. 

 

Eten en drinken op school 

Tijdens de pauze vragen we u om uw kind(eren) een gezonde snack mee te geven. De voorkeur heeft toch nog 

steeds fruit. Vanaf november zorgen we weer voor 3 dagen schoolfruit (als we worden ingeloot) 

Tijdens de lunch starten we de eerste 5 minuten in rust. We pakken onze lunch, we wensen elkaar smakelijk eten en 

beginnen in stilte met eten en drinken. Even een “bewust” moment om te genieten van de lunch. 

 

Start kernconcept Communicatie 

Op 2 september starten we dit nieuwe kernconcept. De gezamenlijke start staat in het teken van kennismaken en 

voorstellen. 

 

Trakteren met verjaardagen 

De kinderen mogen hun verjaardag vieren met een traktatie. Helaas moet het nog voorverpakt zijn, dus nog geen 

zelfgemaakte kunstwerken. Wilt u de traktatie aan uw kind meegeven want ook nu willen wij u liever niet op school 

of op het plein. 

 

Een andere invulling voor informatieavond op 16 september 

Op dit moment kan de fysieke informatieavond voor alle ouders tegelijk wegens de coronamaatregelen opnieuw niet 

doorgaan. We organiseren, een alternatief. U wordt daar nog verder over geïnformeerd. 

 

Nieuwe leerkrachten en onderwijsassistent 

 
Mijn naam is Tessa van Groesen en ik ben 25 jaar oud. 
Ik start dit jaar op de st. Jozef als onderwijsassistent en het lijkt mij leuk om mij even voor 
te stellen. 
Ik woon in Zeddam met mijn vriend en 2 katten. 
Ik zal ondersteunen in de groep 7/8 op de donderdag en vrijdag ochtend. 
  
Mochten er verder nog vragen zijn kunt u die altijd aan mij stellen. 

Tot snel op het schoolplein 😃 
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Mijn naam is Hanneke Arnold, ik ben 23 jaar en woon samen met Luuk en onze kat 
Luna in Terborg. In oktober verhuizen we naar Doetinchem. Dit schooljaar mag ik 
starten op jullie mooie school in Azewijn. Ik word de juf van groep 1-2-3, ik ben dan 5 
dagen in de week in de klas. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben dankbaar dat ik 
deze mooie kans heb gekregen. Samen met juf Eline gaan we er een mooi schooljaar 
van maken! 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het volleyballen, haken en lezen. In de klas staan 
twee gehaakte knuffels van mij om mij te ondersteunen bij het lesgeven, of om de 
kinderen te ondersteunen.  
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, we zien elkaar maandagochtend hopelijk even 
op het schoolplein!  
 

 
 

Ik ben Susan Kraaijvanger. Ik ben 40 jaar en getrouwd met Jos. We hebben 
samen drie kinderen, Joep (10), Duuk (7) en Fiep (4). Ik woon in Wehl op een 
woonboerderij die we verbouwd hebben.  Er lopen wat schapen in de wei en 
we hebben een hondje, Fred.   
Ik ben graag buiten en ik houd van sporten. Na jarenlang gehockeyd te 
hebben, zit ik nu op voetbal. En ik ga regelmatig een stukje hardlopen. Verder 
luister ik graag naar allerlei soorten muziek.   
  
Samen met Frans heb ik alles klaargemaakt in basis 2  voor het nieuwe 
schooljaar. Ik heb er onwijs veel zin in om er samen met de kinderen, jullie als 
ouders en het team er een fijn schooljaar van te maken!  
 
 

Mijn naam is Frans ten Velde. Jullie kennen mij wel van vorig schooljaar toen ik voornamelijk 
inviel in basis 3. Dit is mij zo goed bevallen, dat ik positief reageerde op de vraag of ik dit 
schooljaar vast wilde komen werken op d ST. Jozefschool en dan in basis 2. Ik heb hier niet lang 
over hoeven nadenken en ben dus nu “officieel” lid van het team. 
Ik wordt dit jaar 63 jaar, woon in Gaanderen, ben getrouwd, heb 2 dochters en 3 kleinkinderen.  
Mijn grootste hobbys zijn theater in het algemeen. Ik ben al ruim 25 jaar betrokken bij Musical 
Producties Gaanderen en zit sinds 2019 bij toneelvereniging Tejater Tick.  Mijn andere grote 
hobby is      familiestamboomonderzoek.                                                                                                    
Naast de drie dagen op de St. Jozefschool ( woensdag, donderdag en vrijdag) heb ik een 
begeleidingsbureau (123wegwijs). Ik heb veel zin om samen met mijn collega's er een mooi jaar 
van te maken. 

 

Ik ben Henk Wijnholts. 
Het bestuur heeft mij gevraagd om gedurende de afwezigheid van 
Remko Brinkhuis zijn taken op de St Jozefschool op mij te nemen. 
Ik heb diverse scholen geleid en tot vorig schooljaar was ik directeur 
van de Mariabasisschool in ’s Heerenberg.  
Ik ben getrouwd, 65 jaar en we hebben 3 zoons. Alle 3 al het huis uit 
en nu ook al de trotse opa van 4 kleinkinderen. 
Ik ben 2 dagen op school, maar dat zullen wisselende dagen/dagdelen 
zijn. 
Mijn telefoonnummer is 06 49810078.  
Mijn mailadres is h.wijnholts@pro8.nu  
Het makkelijkst is om via de mail met mij contact te leggen.  
Het afgelopen weekend heb ik met een groep de Berkelrally gekanood. Daar is de foto van. 
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