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Agenda januari 2020 

  

6 januari  Studiedag/Nieuwjaarsreceptie PRO8: Alle leerlingen vrij! 

7 januari  Nieuwsbrief 5 en luizencontrole 

9 januari Uitje Basis 1 naar Iselinge Hogeschool  

21 januari Basis 3 Techniek bij de Wesenthorst 8.30 - 12.00 uur 

23 januari GGD groep 7 gezonde leefstijl voorlichting en groep 6 meten en wegen  

Uitje smid Basis 2 en 3 

29 januari Afsluiting 19 uur groep 6 en Fanfare in het Aschwinhuus 

30 januari OR/MR-vergadering 

Staking?? 

31 januari Staking?? 

3 februari  Nieuwsbrief 6 

11 en 13 februari Rapport/oudergesprekken Basis 2 en 3 

12 februari Studiedag: alle leerlingen vrij! 

14 februari Rapporten mee voor basis 2 en 3 

21 februari Carnaval op school  

Basis 1 vanaf 12 uur vrij! 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

  

2 maart Nieuwsbrief 7 en Hoofdluiscontrole 

Deze week rapport/oudergesprekken Basis 1 en rapport mee basis 1. 

  
 

 

Na een hopelijk gezellige en uitgeruste kerstvakantie, zijn we weer vol goede 

moed begonnen aan in het nieuwe jaar 2020! 
 

 

Nieuwe leerlingen 

In dit nieuwe jaar verwelkomen wij Isabel Post in groep 1 en Joe Gunsing in groep 2 van Basis 1.  

Janne Hendricksen is in het oude jaar bij Basis 1 ingestroomd en inmiddels al een vertrouwd gezicht. 

Wij wensen hen een fijne tijd op de Jozefschool. 

 

Luizencontrole 

De ouders van deze werkgroep zijn vanochtend druk in de weer geweest met de haren. We zijn luizenvrij! 

St. Jozefschool Azewijn 



-Jaargang 21, nr. 5 - januari 2020 

-2- 

 

 

Het fruit voor deze week: 

Woensdag wortel, donderdag een stuk meloen en vrijdag mandarijn. Eet smakelijk allemaal. 

 

Invallers Basis 1 

Hieronder stellen de invallers voor juf Tamara zich aan U voor.  
Beste lezer,                                                                                                      
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen! 
Ik ben Marissa Hatenboer en ik zal vanaf donderdag 9 januari in de onderbouw werkzaam zijn 
op de maandag, dinsdag en donderdag. Ik woon, samen met mijn vriend en kat, in Zevenaar. 
Wij hebben pas een huis gekocht dus zijn nu flink aan het verbouwen. In mijn vrije tijd ga ik 
graag hardlopen, lees ik graag een goed spannend boek, kijk ik naar series en films en maak ik 
foto’s.  
Ik heb zin om in de onderbouw te starten! Mochten er vragen zijn, kom gerust langs. 
We zien elkaar snel! 
Groet, 
Marissa Hatenboer 
 

 Beste kinderen en ouders/verzorgers van de Jozefschool, 

Wat ontzettend leuk dat ik een tijdje juf mag zijn op deze school!  
Mijn naam is Lia Tanir- van Groningen en samen met mijn man en vier kinderen (10, 8, 7, 5 jaar 
oud) woon ik met veel plezier in Doetinchem. In mijn vrije tijd geef ik Zumba les en kook en bak 
ik graag.  
Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op de Jozefschool te mogen werken. 
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? De komende weken ben 
ik op woensdag en vrijdag te vinden in groep 1/2/3. Ik heb er vertrouwen in dat we er een fijne tijd van gaan maken! 
Hartelijke groet 

Lia Tanir 
 
 
Rapport en gesprekken basis 1 
De rapportgesprekken voor Basis 1 worden verzet i.v.m.de operatie van juf Tamara.  
De rapporten en de gesprekken zullen door juf Tamara zelf in samenspraak met juf Eline gedaan worden. 
Ze zullen plaats vinden in de week na de voorjaarsvakantie van 2 maart.  
Welke dag en tijd hoort u op tijd van ons. 
 
Nationale voorleeswedstrijd 
Op 25 januari vertegenwoordigt Lotte Messing onze school bij de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd. 
Georganiseerd door de gemeente Montferland, in de bibliotheek van Didam. 
 
Muziekles groep 6 en groep 5 
Op 29 januari om 19 uur zal groep 6 samen met de Fanfare St. Jozef de afsluiting verzorgen voor ouders en 
belangstellenden in het Aschwinhuus. Ze mogen daarnaast ook verschillende instrumenten uitproberen.  
Het komt niet vaak voor dat je bijvoorbeeld even mag drummen of op de grote bas mag spelen. 
Vanaf maandagochtend 3 februari krijgt groep 5 tot het einde van het schooljaar muziekles van meester  
Boris Jansen en Suus Welling. Wij wensen hen veel toeter-plezier! 
 
GGD 
Op donderdag 23 januari komt de assistente jeugdgezondheid voor een voorlichtingsles in groep 7 over  
Een gezonde leefstijl. 
Daarnaast wordt groep 6 gemeten en gewogen. Dit is een jaarlijks terugkerend geheel. 
Informatie hierover vindt u in de 2 bijlagen. 
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Unicef 
Het uiteindelijke bedrag dat we opgehaald hebben, met het heitje voor een karweitje is geworden: 161 euro!!! 
We maken het deze week nog over. Hartelijk bedankt voor jullie inzet allemaal. 
 
Staking onderwijs 
Op 30 en 31 januari is er een landelijke staking gepland. Wij beraden ons hier nog over. 
U hoort zo spoedig mogelijk van ons. 
 

 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 


