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St. Jozefschool Azewijn
Agenda november 2020
3 november Nieuwsbrief 3
3 november
Week 2 november
Week 2 november
Week 9 november
Week 9 november
11 november
14 november
25 november
26 november
1 december
4 december

Basis 3 Groep 7 en 8: Halt-les over jaarwisseling/vuurwerk
Start Nijntje beweegt
Afsluiting Kernconcept Energie, kracht en golven
Start Kernconcept Macht en Regels
Start EU-schoolfruit
Basis 3 Techniek Wesenthorst 8.45-11.45 uur.
Sinterklaas komt aan in Nederland.
Tot deze dag staat de Tikkie link voor Gambia open
Schoen zetten in alle groepen
Nieuwsbrief 4
Sinterklaasfeest op school

Veters strikken
We willen u graag onder de aandacht brengen dat we deze weken vooral bezig zijn met leren veters strikken in Basis
1 en 2. Dat gaat bij enkele leerlingen al erg goed. Ze hebben hun veterstrik diploma gehaald! Oefening baart kunst en
daarom willen we jullie ouders vragen met ons en de kinderen mee te oefenen thuis!
Kernconcept Energie, kracht en golven
Vrijdagmiddag is de afsluiting van dit kernconcept. Basis 3 zal hun kettingreactie die ze zelf hebben bedacht en
gemaakt laten zien in de hal van de school. Basis 2 zal hun zelfgemaakte en echt werkende machine ten toon stellen.
Bij basis 1 loopt de planning anders en zij zijn inmiddels gestart met het thema sprookjes. Dit valt onder het nieuwe
kernconcept Macht en Regels.
Sinterklaasfeest
We zijn samen met de OR druk bezig om nog een mooie invulling van het sinterklaasfeest te geven. Helaas zal dat dit
jaar ook anders zijn dan anders. U krijgt hier binnenkort via een aparte brief meer informatie over.
Corona
Het blijft vervelend om te moeten melden, maar door alle besmettingen kunnen wij ons protocol nog niet
versoepelen. Wij missen u wel heel erg. Zo af en toe spreken we ouders aan het hek of soms voor een gesprekje
binnen. Maar over het algemeen zien wij alleen ouders buiten en op afstand. Dat is wel vervelend maar het is niet
anders. Voor ons als leerkrachten is het ook heel erg lastig. Wij moeten ook echt de afstand van anderhalve meter in
acht nemen. En dat is niet makkelijk werken.
We hopen dat er morgenavond geen verdere beperkingen worden opgelegd voor de basisscholen.
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EU-Schoolfruit
Zoals wij al doorgegeven hebben zijn wij weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-Schoolfruit
programma. Dat betekent dat een fruitleverancier vanaf maandag 9 november, 20 weken lang, elke
maandag voor 3 dagen fruit of groente brengt. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt het fruit
dan uitgedeeld. Dat betekent dat u zelf alleen op de maandag en vrijdag nog fruit mee hoeft te geven.
Welk fruit of groente we die week krijgen horen wij pas op de donderdag ervoor. Wij proberen u dan
via de Parro app door te geven welk fruit er op welke dag wordt uitgedeeld.

Nieuwe boeken aanschaf
Bijna elke dag horen we in het nieuws of via de kanalen van school dat het lezen in Nederland hard achteruitgaat.
Daarom doen we ons best om de kinderen zoveel mogelijk te laten lezen maar ook te laten genieten van het lezen.
Gelukkig zijn er best veel kinderen lid van de bibliotheek, zodat ook de ouders meehelpen om hun kinderen te laten
lezen, maar ook op school willen we graag een goede actuele bibliotheek. We kopen daarom elk half jaar voor een
heel aardig bedrag nieuwe boeken. Ook in deze maand(en) zal dat weer gebeuren. We willen graag dat de kinderen
meedenken en daarom mogen ze een lijstje maken met boeken die zij graag willen lezen. Misschien kunt u eens met
hen meekijken zodat ze niet met boeken komen die ze al gelezen hebben maar met boeken die ze graag willen gaan

lezen.
Passend lezen, leesplezier voor alle kinderen
We willen graag alle kinderen met plezier laten lezen. Maar er zijn ook kinderen die het lezen lastig vinden omdat ze
dyslexie hebben of omdat ze ADHD hebben of iets anders waardoor ze moeilijk aan het lezen komen.
www.Superboek.nl is een jeugdonderdeel van www.passendlezen.nl . Zij hebben een jeugdcollectie van de nieuwste
boeken, tijdschriften en kranten in verschillende leesvormen zoals audio, braille, grootletter. Daar kunnen kinderen
tot 18 jaar gratis boeken luisteren / lezen / combilezen.
Mocht u een kind hebben die hiervoor in aanmerking komt log dan eens in en meld u aan.

Nijntje beweegt diploma
De kinderen van groep 1 en 2 hebben vandaag de eerste les van het “Nijntje beweegt”
programma gehad. De kinderen krijgen 20 lessen van de combinatiefunctionaris van de
gemeente Montferland. Na deze 20 lessen krijgen ze ook een echt diploma. Omdat wij al
heel veel aan bewegen doen met de kinderen konden wij ook meedoen met dit project.
Het is heel belangrijk voor de motoriek van de kinderen en bewegen is natuurlijk sowieso
goed. En bewegen moesten ze: rollen, springen, evenwichtsoefeningen, kruipen, rennen,
etc. De kinderen hebben er erg van genoten.
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Fietsencontrole
Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt worden de dagen weer veel korter
en het weer wat natter en somberder. Dat betekent dat het weer erg
belangrijk wordt dat de kinderen gezien worden op straat. Dus wat
kleurige en reflecterende kleding is handig, maar ook een
goedgekeurde fiets is belangrijk. Daarom hebben wij de wijkagent
gevraagd of hij de fietscontrole wilde doen. Hij kon zelf niet maar vond
het zo belangrijk dat hij twee collega’s heeft gestuurd. Zij hebben de
fietsen van basis 2 en 3 gecontroleerd. De meeste fietsen zijn helemaal
goedgekeurd. Een enkeling moest nog een of twee dingen nakijken. Er
zat een stuur niet helemaal vast, op een enkele fiets zaten er geen
reflectoren in de wielen, maar wij zijn erg tevreden over de staat van de fietsen.

Duikelrek
Het duikelrek op het schoolplein is afgekeurd. Er zit wat ruimte tussen de stangen en daar zou een vinger bekneld
kunnen raken. Wij hebben een nieuw duikelrek besteld en hopen deze zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Ook
merken wij dat het voetbalveldje wel een heel grote plek van het schoolplein inneemt. De jongste kinderen kunnen
daar niet met hun fietsje komen en zijn dus erg beperkt in hen ruimte. Daarom willen we dat ook graag aanpassen.

Sponsorkliks

Stichting Buganala
PRO8 steunt de stichting Buganala. Stichting Buganala heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven
van kinderen en jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door
middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
in de ruimste zin van het woord. Meer informatie is te vinden op www.buganala.nu
Ook in Gambia zijn er grote problemen door Corona. De kinderen zijn daar vanaf april niet meer naar school
geweest. Als het goed is worden deze komende week weer opgestart. Helaas zijn de problemen daarmee niet
voorbij. Er zijn weinig inkomsten door het gebrek aan toerisme. Het land heeft het zwaar.
Op een eenvoudige manier is de stichting te steunen. Dit kan via Sponsorkliks.
Via www.pro8.nu en www.buganala.nu is de site van sponsorkliks te bereiken. Wanneer u via die site naar de
website van bijvoorbeeld bol.com, Cool Blue, Anwb, Expedia, booking.com, etc gaat en daar een aankoop doet,
bijvoorbeeld voor de feestmaanden, steunt u, zonder verplichtingen, Buganala. Buganala krijgt namelijk enkele
procenten van het aankoopbedrag van het bedrijf waar u een aankoop heeft gedaan.
Ook via onze schoolsite is de sponsorkliks site te bereiken. https://www.gaanderwijs.nl/f/gambia-project
Alvast dank voor uw steun.

Tikkie, jij bent ‘m
Vorige week maandag heeft u een brief gehad over de kinderen in Gambia. Dat de scholen weer open zijn, maar dat
heel veel kinderen nog niet naar school kunnen omdat de ouders absoluut geen geld hebben om hen naar school te
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laten gaan. Gambia leeft hoofdzakelijk van het toerisme en dat ligt nu helemaal stil. Daarom heeft Stichting Buganala
een actie opgezet om geld voor deze kinderen in te zamelen. Voor € 1,20 kan één leerling één dag naar school, voor
€ 190,00 kan één kind een heel jaar naar school. Via een Tikkie kunt u hier aan mee doen. Tot nu toe loopt het al
heel goed. Lamin kan in ieder geval al naar school. Er is deze week al € 2113,00 opgehaald. Dat betekent dat wij al 11
kinderen een heel jaar naar school kunnen laten gaan en één kind 19 dagen. Voor dit bedrag wordt alles geregeld:
vervoer, schoolspullen, een schooluniform, een warme maaltijd en goed onderwijs.
Wilt u ook nog meedoen met de actie dan kan dat nog via het Tikkie
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NDFT7J5BovIZmPpAD0LkLhncHAW3xvrA tot 25
november. Daarna kan het natuurlijk ook nog maar dan via het rekeningnummer van de stichting Buganala NL50
INGB 0002 519277

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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