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Agenda oktober 2019 

  

1 oktober Nieuwsbrief 2 

2 oktober Start Kinderboekenweek thema “Reis mee! Voertuigen” 

5 oktober Dag van de leraar 

21 oktober t/m  

25 oktober 

Herfstvakantie 

23 oktober Vakantieactiviteit in ‘s Heerenberg Basketball-party 

28 oktober Hoofdluiscontrole 

29 oktober Schoonmaakavond 

30 oktober Fietscontrole 

OR/MR-vergadering 

4 november Nieuwsbrief 3 

  
 

 
Studiedagen 

Tijdens de studiedagen van de kermis heeft het team gewerkt aan de visie van de school. 

De visie staat al langer en we hebben samen bepaald hoe we deze visie nog beter vorm kunnen geven. 

Met name de kind gesprekken die we voeren gaan we uitbreiden. Het motiveert enorm als kinderen eigenaar 

worden van het leerproces. We merken dat ze beter tot leren komen. We breiden het vanuit basis 3 steeds verder 

uit naar basis 2 en 1. 

Ook aan de zichtbaarheid van de school gaan we de komende tijd werken. De nieuwe website gaat rond de 

herfstvakantie online en met de parro app zijn we met collega's onderling aan het oefenen met de proeflicentie. 

 

Schoonmaakavond 

Op dinsdag 29 oktober organiseert de Ouderraad een schoonmaakavond. Dan willen wij graag dat alles waar onze 

schoonmakers niet aan toe komen of niet aan mogen komen goed schoon gemaakt wordt. De vorige 

schoonmaakavond waren wij heel tevreden. De meeste gezinnen waren vertegenwoordigd, soms met beide ouders, 

en degene die echt niet konden hebben (spel)materiaal meegenomen om thuis schoon te maken.  

 

Wij hopen deze keer ook weer op zo’n mooie opkomst zodat we met een uurtje klaar zijn. 

  

Fiets controle 

Woensdag 30 oktober willen wij een fietscontrole houden. Alle kinderen (in ieder geval van basis 2 en 3) 

mogen/moeten dan hun fiets meenemen om te laten controleren. De wijkagent komt dan om te kijken of de 

remmen goed werken, of het licht het doet, of er reflectoren en een spatbord op zit, etc.  

St. Jozefschool Azewijn 
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Het zou fijn zijn als u voor deze dag de fiets vast na wilt kijken zodat alle kinderen een sticker krijgen omdat hun fiets 

voldoet aan de eisen.  

 

 

Stagiaires 

De Stagiaires voor het eerste half jaar zijn: 

Basis 1:  

Esmee Cnossen (3e jaar graafschap college, onderwijsassistent) en Noa Esman (2e jaar Pabo) 

Hallo allemaal, mijn naam is Esmee Cnossen, ik ben 19 jaar oud. Ik loop sinds een paar weken stage in Basis 1. Ik zit 

in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent in Doetinchem. Ik vind het gezellig om in mijn vrije tijd af te 

spreken met vriendinnen! Lekker uit eten, naar de bioscoop of winkelen. Ik heb zin in komend half jaar en ik hoop 

nog veel bij te leren!  

Groetjes, Esmee 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Noa Esman. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Lengel. Ik ben tweedejaars 

studente op Iselinge hogeschool. In mijn vrije tijd speel ik piano, zwem ik en spreek ik graag af met vrienden. Het 

komende half jaar loop ik stage in basis 1. Ik zal er elke dinsdag zijn, ook ben ik er twee keer een hele week. Ik hoop 

dat ik hier een hele leuke en leerzame stageperiode ga hebben, ik heb er in ieder geval erg veel zin in!  

Als er vragen zijn, stel ze gerust.  

Groetjes Noa 

 

 

Basis 2: Merel Wissing (3e jaar Pabo, het hele schooljaar) 

Hoi allemaal, mijn naam is Merel Wissing en ik zit op dit moment in het derde jaar van de pabo. 

Ik ben negentien jaar en woon in Beek. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en te 

voetballen. Om mijn passie van lesgeven en voetballen te combineren, ben ik begonnen met het geven van 

voetbaltraining en gymlessen. Op dit moment voetbal ik niet door een blessure, maar elke zondagochtend sta ik mijn 

team bij tijdens de wedstrijden.    

In mijn derde jaar loop ik één heel jaar stage. Hierdoor ben ik dit hele jaar op maandag en dinsdag te zien in basis 2. 

Ik hoop dit jaar nieuwe dingen te leren, uitdagingen aan te gaan en stappen te zetten als leerkracht. Het onderwijs 

met kernconcepten en combinatieklassen is voor mij al een nieuwe stap. Ik heb zin om door deze uitdaging stappen 

te gaan zetten als leerkracht.  
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Ik heb zin in het ontmoeten van nieuwe collega’s, ouders en natuurlijk leerlingen. Heb je nog vragen? Spreek me 

gerust aan. 

 

 

Basis 3: Bridget Aelberts (1e jaar Pabo) 

Hallo allemaal,  

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Bridget en ik loop als stagiair mee in basis 3 elke dinsdag, en soms een hele 

week. Dit is mijn eerste jaar op de pabo, en dus ook mijn eerste stage, ik heb super veel zin in het aankomende half 

jaar. In mijn vrije tijd lees ik veel boeken en doe ik aan stijldansen, en nu dus veel studeren. Ik hoop veel te leren van 

deze stage, en kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Als jullie nog vragen hebben stel ze dan gerust.  

Groetjes  

Bridget 

 

 

Voorheen was juf Jolien onze opleider in de school om stagiaires te begeleiden. Dit schooljaar is dat Michel Stokman 

Hij werkt op basisschool Dichterbij binnen onze stichting en is net als juf Jolien opgeleid tot Opleider in de school. 

Misschien bent U hem wel tegen gekomen op dinsdag 10 september toen hij er was om kennis te maken met de 

stagiaires en onze school. 

 

 

Ouderraad 

Onze actieve ouderraad heeft zich voorgesteld tijdens de pauze van de informatieavond. In de bijlage bij de 

nieuwsbrief zit nogmaals hun presentatie in de vorm van een PowerPoint. Heeft U interesse hen te helpen, dan kunt 

u altijd bij een van de leden terecht. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Basis 1 

In basis 1 werken de kinderen aan het thema Post. De kinderen zijn druk bezig met het schrijven van brieven en 

kaarten. Via het postkantoor zorgen ze er als postbode voor dat de brief in de juiste brievenbus komt. Het sorteren 

van de post wordt al goed geoefend in de andere hoeken. Iedere week leren we weer iets nieuws over de post!   

 

           
 

Basis 2 en 3 

Lotte en MIla uit groep 8 hebben het volgende stukje geschreven over het bezoekje aan Regio 8. 

Wij zijn donderdag 26 september op bezoek geweest bij Regio 8. Regio 8 heeft 3 verschillende middelen om te 

communiceren, namelijk: Het internet, de radio en de tv. Toen wij daar waren kregen we uitleg over waar en hoe ze 

dat doen. Ze hadden een tv-studio met een green screen. Op dat green screen kunnen ze bijvoorbeeld het weer laten 

zien. Regio 8 heeft een nieuwsredactie. Die zorgen ervoor dat er belangrijke nieuwsitems zijn. Ze hebben natuurlijk 

ook een radiostudio, waar ze live kunnen gaan. Ook hebben ze een aparte studio waar ze het van tevoren op kunnen 

nemen. Wij vonden het erg leuk om een kijkje achter de schermen te nemen. 
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De foto's staan op facebook! 

 

 

 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


