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Agenda november 2019 

  

4 november Nieuwsbrief 3 

6 november Stakingsdag! 

  

7 november Afsluiting KC Communicatie  

12 november Start KC Materie 

16 november Sinterklaas komt aan in Nederland 

19 november Techniek Basis 3 bij de Wesenthorst van 8.30  - 12.00 uur 

Basis 2 naar 40 graden Celsius in kader van KC 

  

1 december Montferlandrun 

2 december Nieuwsbrief 4 

 5 december Sinterklaasviering  

Basis 1 vanaf 12 uur vrij. 

  
 

 

Staken 

Ondertussen heeft u waarschijnlijk al van alles meegekregen over de staking as woensdag. Wij zijn er ook absoluut 

niet blij mee hoe alles gelopen is. Erg slordig allemaal.  

U heeft, als het goed is, al een mail (brief) ontvangen waarin staat dat wij bij ons standpunt blijven en dus gaan 

staken. Wij hopen dat u een goede oplossing voor uw kinderen heeft kunnen vinden.  

 

AVG-formulieren foto’s 

We hebben al een heel aantal formulieren teruggekregen, maar we missen er ook nog heel veel. Officieel moeten we 

van elke ouder zo’n toestemmingsformulier hebben anders mogen we geen foto’s maken van het kind. Wilt u 

daarom, als u dat nog niet gedaan heeft, het formulier invullen en afgeven op school of mailen naar 

info@jozefazewijn.nl  

 

Ps het formulier zit in de bijlage 

 

 

Fietsencontrole 

Afgelopen dinsdag hebben we de fietsencontrole gehad. Bijna iedereen had zijn fiets bij zich. Bijna alle fietsen waren 
goed. Bij een aantal deed het (achter)licht het niet of zat er geen (goede) reflector achterop. Een aantal fietsen had 
geen goede bel, maar de politie agent was zeer tevreden over het resultaat.  
 

St. Jozefschool Azewijn 

mailto:info@jozefazewijn.nl
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Luizencontrole 

Maandag 28 oktober is de luizencontrole geweest en iedereen is luizenvrij! 

 

Schoonmaakavond 

We zijn blij dat er weer veel ouders waren tijdens de schoonmaakavond! We willen jullie daarvoor hartelijk danken. 

Een schone school draagt bij tot leerplezier! 

 

Bibliotheek Actie 

Ons is ter ore gekomen dat de gemeente mogelijk de bibliotheek in 's Heerenberg wil sluiten. Ze zijn daarom een 

petitie gestart die iedereen kan tekenen on de bieb te behouden. Wij als school maken veel gebruik van de bieb. We 

lenen altijd boeken behorende bij een kernconcept. Daarnaast lenen we leesboeken zodat we kinderen kunnen 

voorzien van het nieuwe, leuke leesaanbod. We hebben via een moeder kaartjes die we kunnen tekenen behorende 

bij de petitie. We laten dit de kinderen in de groepen tekenen met de uitleg. Ook de leerkrachten zullen de 

ondertekenen. Op school zullen we in het halletje bij het prikbord kaatjes neerleggen zodat u als ouder dit ook kunt 

tekenen en ondersteunen.  

 

Jantje Beton loterij 

Het bedrag is bekend van de opbrengst van de loterij en wel: 216 euro. Daarvan krijgt de school 108 euro. 

We hebben met de leerlingen van Basis 3 overlegd wat we hiervoor aan buitenspelmateriaal kunnen aanschaffen. 

 

Afsluiting KC Communicatie 

Donderdag en vrijdag middag 7 en 8 november gaan basis 2 en 3 hun eigen gemaakte jeugdjournaal op de iPad 

bekijken als afsluiting van KC Communicatie. Basis 1 sluit dit in hun eigen groep af. 

 

Start KC Materie 

Op dinsdagmiddag 12 november starten we KC Materie op d.m.v. een proefjescircuit samen met basis 1, 2 en 3. 

 

Sint en Kerst 

Het sinterklaasprogramma en kerstprogramma volgt t.z.t. in een aparte brief. 

 

Montferlandrun 

Inmiddels hebben we al inschrijvingen ontvangen voor de Montferlandrun op zondag 1 december. Wij als school 

zorgen voor de inschrijving. Dit kan tot 12 november. De inschrijfbriefjes zijn uitgedeeld op school. Denkt u er ook 

aan 2,50 euro inschrijfgeld bij te voegen?  

Op zondagochtend 1 december worden de startnummers opgehaald. De leerlingen krijgen het schoolshirt aan. 

De start is om 12.15 uur voor jeugd 11-14-jarigen 

                          12.18 uur voor jeugd 10 jaar 

                           12.21 uur jeugd 8 en 9-jarigen 

                           12.24 uur 6 en 7-jarigen 

Ze lopen dan 1 km in het centrum van 's Heerenberg. 

Enkele OR leden willen met de jongere deelnemers meelopen. 

Ook krijgen ze van de OR een kleine versnapering bij de finish. 

Op de site van de Montferlandrun kunt u informatie vinden. 

 

 

Inspectie 
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Op maandag 9 december komt de inspectie op schoolbezoek. Dat is natuurlijk prima. Wij denken dat we alles goed 

op orde hebben. Toch zijn we er wel druk mee want er moet van alles aangeleverd worden.  

Wij houden u op de hoogte.  

 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


