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Agenda september 2019 

  

  

 2 september Start schooljaar 2019-2020 met een samenkomst 8.30 uur. 

Luizencontrole. 

3 september Nieuwsbrief 1 

11 september Informatieavond voor alle ouders. 

12 september OR/MR vergadering 

16 en 18 

september 

Ouder/start gesprekken 

23 en 24 

september 

Kermis: alle leerlingen vrij! 

Team studiedagen 

26 september Ochtend bezoek aan regio 8 bij de DRU Basis 2 (auto's) en Basis 3 (fiets) 

Techniek Basis 3 op de Wesenthorst 's middags 

1 oktober Nieuwsbrief 2 

  

  
 

 

We zijn weer begonnen!   

We wensen iedereen een goed schooljaar 2019-2020 toe! 

 
 

Nieuwe leerlingen 

Voor de zomervakantie hebben Luc Hoos, Noortje ter Maat en Hidde Visscher al mogen meekijken in Basis 1. Nu 

komen ze elke dag na de zomervakantie. We wensen hen een fijne tijd op de Jozefschool. 

In groep 7 wensen we dit ook Roos Ebbing toe, die in Basis 3 start. 

Natuurlijk wensen we juf Tamara ook een heel fijne tijd toe op de Jozefschool en natuurlijk heel veel plezier. 

Hieronder stelt zij zich voor. 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Tamara Onnink, ik ben 26 jaar en 

woon in het mooie Gendt. In mijn vrije tijd volleybal, bak en lees ik graag. Na 

de academische pabo in Nijmegen ben ik gestart als dyslexiebehandelaar en 

leerkracht. Vorig jaar besloot ik de volledige overstap te maken naar het 

leerkracht zijn. Het afgelopen jaar heb ik als juf van groep 1/2 veel kinderen 

mogen zien groeien. Ik kijk ernaar uit om nu bij de St. Jozefschool aan de slag 

te gaan en iedereen te leren kennen. Hopelijk zie ik weer veel kinderen 

stralen! 

St. Jozefschool Azewijn 
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Stagiaires 

Aankomende week zullen als vanouds stagiaires beginnen op de Jozefschool.  

Zij stellen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voor. 

Basis 1: Esmee Cnossen ( 3e jaar graafschap college, onderwijs assistent) en Noa Esman (2e jaar Pabo) 

Basis 2: Merel Wissing (3e jaar Pabo) 

 

Start schooljaar en Kernconcept “Communicatie” 

In het begin van het schooljaar staat binnen het kernconcept de gouden weken centraal. In deze gouden weken 

maken we afspraken met elkaar of herhalen de regels nog even. We wennen aan de groep en de juf en dit alles op 

d.m.v. van opdrachten en spellen. De groepsvorming staat daarbij centraal. 

 

Elke dag is er deze week een gezamenlijk start van de dag: 

 

- Maandag samenkomst met koffie, thee en limonade. 

- Dinsdag is er ochtendgym o.l.v. meester Remko. 

- Woensdag openen we het kernconcept Communicatie met groep doorbroken opdrachten. 

- Donderdag is er een voorleesochtend. Oud leest jong voor. 

- Vrijdag is er een gelukskoffer opdracht. 

 

 

De Gelukskoffer 

Afgelopen vrijdag heeft het team een studiedag gehad over de Gelukskoffer. Het is een Sociaal Emotionele methode 

voor het onderwijs. Wij hebben informatie gekregen om ermee aan de slag te kunnen in de groep en zijn erg 

enthousiast! 

In het kort komt het hierop neer: 

Kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk. 

7 thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, 

toekomstdromen en geluk doorgeven. 

Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale omgang 

hebben. 

Ruim 30.000 leerlingen hebben Lessen in geluk gevolgd, waaronder de dochters van onze koning en koningin. 

 

Gelukskoffer in het kort... 

 sociaal emotionele methode  

 wetenschappelijk onderbouwd  

 sluit aan bij de kerndoelen 

 vergroot zelfvertrouwen 

 verbetert de sfeer in de klas 

De komende tijd zult u er meer over horen via uw kind en vanuit school. 

 

 

 

Info GGD 

In de bijlage vindt U informatie over de GGD. Het is een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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Luizencontrole 

De luizencontrole is inmiddels geweest en we zijn luizenvrij!  

De ouders van de werkgroep op dit moment zijn: Joyce Eveleens, Annemarie Jansen, Ingrid Teunissen en Tamara 

Thus. Als u ze wilt komen helpen dan horen we dat graag. 

 

Markeerstiften 

De leerlingen van Basis 2 en 3 mogen van thuis markeerstiften meenemen, voor in hun etui. De rest krijgen ze van 

school. 

 

Gymschoenen 

Willen de ouders van Basis 1 checken of de gymschoenen nog passend zijn? De bak staat op de grote vierkante tafel 

in de hal. Bij nieuwe gymschoenen graag de naam erin zetten. 

  

Ziekte/schoolverzuim 

Deze vakantie kregen we voor het eerst te maken met de leerplichtambtenaar omdat één van de kinderen een 

ochtend op school had gemist. Gelukkig is alles zonder problemen opgelost maar ik wil toch graag de regels even 

duidelijk neerzetten. 

 

Ziekte/schoolverzuim  
Als uw zoon of dochter wegens ziekte niet op school kan komen, wilt u dat dan voor schooltijd (telefonisch) 

meedelen? Wij nemen aan dat u weet, dat de kinderen niet zomaar van school mogen wegblijven.  

Wilt u op een bepaalde dag vrij voor uw kind, voor een bruiloft, begrafenis of een bezoek aan een dokter, dan moet 

u dit van tevoren bij de directeur aanvragen. Het is wenselijk om voor een bezoek aan dokter of tandarts een afspraak 

te maken voor of na schooltijd.  
Voor vakantie en overige vrije dagen kan alleen vrijaf gegeven worden indien de wet het toelaat.   
U moet dan o.a. denken aan jubilea, overlijden, ernstige ziekte van familie. Hiertoe dient u een verzoek te richten aan 

de directeur van de basisschool, indien mogelijk minimaal 8 weken voor aanvang van het verlof. (een 

standaardformulier is hiervoor op school aanwezig) Per verzoek zal de noodzaak worden getoetst. Toestemming  

wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Indien u vindt, dat de directeur onterecht beslist heeft, kunt u uw 

schriftelijk verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Montferland, via een speciaal formulier, dat 

op school verkrijgbaar is. Houdt u er rekening mee, dat de ambtenaar enkele weken nodig heeft om op dit verzoek 

te reageren.  
  
Als hoge uitzondering geldt niet:  

 
*Een tweede vakantie (men is in de schoolvakantie in de gelegenheid op vakantie te gaan).  
*Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling voor een nationaal team moet uitkomen.  
*Concerten e.d.  
*Op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie, omdat tijdens de schoolvakantie de gelegenheid hiervoor 

ontbrak.  
*Het bezoek van een tentoonstelling, pretpark e.d. buiten schoolverband.  
*Een of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, b.v. om financiële redenen (goedkoper buiten 

seizoen, vakantie door anderen betaald, e.d.) of vervoertechnische redenen (bijvoorbeeld files vermijden en met 

anderen meerijden).  

 
Bovengenoemde omstandigheden worden niet geaccepteerd als grond voor het verlenen van extra schoolverlof.  

Meester Remko is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar en deze kan boetes 

opleggen tot € 200,00 per kind.  
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VAKANTIEREGELING: 
  

 

 

  

 

Overige studiedagen:  

23-09-19 + 24-09-19, 06-01-20, 12-02-20, 04-05-20, 08-06-20, 03-07-20 

    

 

Vrije middagen: Voor de hele school: 20-12-19, 16-07-20 

      Voor basis 1:     05-12-19, 21-02-20 

 

 

 
 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERFSTVAKANTIE 21-10-19  25-10-19 

KERSTVAKANTIE 23-12-19  03-01-20 

VOORJAAR /carnaval 24-02-20  28-02-20 

PASEN 10-04-20  13-04-20 

MEIVAKANTIE 27-04-20  01-05-20 

4 mei  

5 mei 

Studiedag 

Bevrijdingsdag 
  

HEMELVAART 21-05-20  22-05-20 

PINKSTEREN 01-06-20  05-06-20 

ZOMERVAKANTIE 19-07-20  31-08-20 
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