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Agenda december 2019 

  

2 december Nieuwsbrief 4 

5 december  Sinterklaasviering 

Basis 1 om 12 uur vrij! 

9 december Inspectiebezoek 

12 december OR/MR-vergadering 

  

19 december Alle leerlingen om 12 uur vrij en de Kerstviering start 17.00 uur! (Let op: anders vermeld 

in de schoolkalender!) 

20 december Alle leerlingen om 12 uur vrij. 

23 december t/m 6 

januari 2020 

Kerstvakantie 

6 januari 2020 Studiedag/Nieuwjaarsreceptie PRO8: Alle leerlingen vrij! 

7 januari 2020  Nieuwsbrief 5 en luizencontrole 

  
 

 
Na het harde lopen van de leerlingen die mee hebben gedaan aan de Montferlandrun, wachten we deze week in 

spanning op Sinterklaas! Op donderdag 5 december zal hij met zijn pieten onze school bezoeken. 

 

We willen de OR graag bedanken voor het mooie aankleden en in sfeer brengen van de hal voor het Sinterklaasfeest. 

Basis 1 kan in hun eigen stukje hal zich volop uitleven. We zijn benieuwd hoe het er met Kerst uit gaat zien. 

                                                 

St. Jozefschool Azewijn 
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Jantje Beton loterij 

De aanschaf van het geld dat Basis 3 heeft binnen gehaald met Jantje Beton, vorig schooljaar. 

 
 

 

Kerst 

Let u op dat de tijd voor de kerstviering anders in de schoolkalender staat. We starten om 17 uur met de maaltijd op 

donderdag 19 december. 

 

Op dinsdag 10 december en maandag 16 december hebben we 2 adventsvieringen met alle groepen samen. 

Tijdens de kerstperiode op school staat de “Gelukskoffer” centraal met het thema “geluk geef je door”. 

Daarnaast werken we over “iets doen voor een ander”. Hoe dit precies aan bod komt hoort u nog van ons. 

 

Vanaf dinsdag 10 december hangt op de deur van elke basis de inschrijving voor de kerstmaaltijd.  

Hierop wordt ingevuld wat uw zoon/dochter meebrengt tijdens de kerstmaaltijd op donderdag 19 december. Zoals 

gewoonlijk maakt u iets voor 8-10 personen. Het mag iets hartigs of zoet zijn. Het zou fijn zijn als het zoet en hartig 

wat verdeeld zou zijn. 

 

Op dinsdag 10 december brengen de leerlingen een steen mee van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Iets groter of 

kleiner mag. De steen moet het liefst niet te geribbeld zijn. We gaan deze steen verven en versieren, dan is het 

belangrijk dat de steen schoon en afgewassen aangeleverd wordt. Heeft u toevallig een steen extra dan houden wij 

ons aanbevolen. 

 

De rest van het Kerstprogramma komt in een aparte brief. 

 

 

Leerplein 

Vandaag zijn wij gestart met een nieuwe opzet van de hal. De hal heet voortaan Leerplein. Wij willen de kinderen 

iets meer verantwoordelijkheid geven voor hun gedrag op de hal. De kinderen mogen zelf kiezen of zij op het 

leerplein willen werken. Ze kunnen samenwerken of juist alleen een rustig plekje zoeken.  Dat betekent dus dat het 

leerplein ook een rustige werkplek moet zijn. Er mag natuurlijk gepraat (overlegd) worden, maar het moet niet 

lawaaierig zijn omdat andere kinderen dan niet rustig kunnen werken. Met de kinderen is afgesproken dat zij zelf de 

verantwoordelijkheid hebben als zij op het Leerplein werken. Mocht het zo zijn dat een kind dat niet lukt, mag hij/zij 

een paar dagen niet naar het Leerplein. Daarna mag het kind het natuurlijk opnieuw proberen.    



-Jaargang 21, nr. 4 –  december 2019 

-3- 

 

 

Operatie juf Lizette 

Juf Lizette wordt op 12 december geopereerd aan haar knie. Dat betekent dat ze tot de kerstvakantie niet kan 

werken. Gelukkig heeft het PON een invaller kunnen regelen, juf Patricia. Zij is een ervaren leerkracht en zal de groep 

zo goed mogelijk helpen.  

 

Parro app 

Vanaf vrijdag willen wij de Pilot gaan starten met de Parro app. Het team heeft al even geoefend en wij denken dat 

we het zodanig snappen dat wij dit samen met de ouders kunnen gaan opstarten. Vrijdag krijgt u dan ook een 

uitnodiging van ons met een unieke koppelcode en de vraag of u de Parro app wil downloaden. In de bijlage zit een 

brief met wat meer informatie. Voor verdere informatie kunt u ook op www.parro.com/ouders kijken. 

 

 

Schoolkrant 

 

In  het begin van het schooljaar hebben wij contact gehad met meester Remko, juf Lizette en 

juf Peggy over het maken van een schoolkrant voor de Sint Jozefschool. Met ons bedoelen 

wij Sara Peters, Mila van Grol en Lotte Messing.  
Tijdens het kernconcept communicatie hebben wij les gehad over het maken van een krant. 

Wij hebben er één gemaakt met de hele klas. Wij brengen ongeveer één keer in de maand 

een krant uit. Hierin staat informatie over de Sint Jozefschool, zoals over de school, 

leerlingen, leerkrachten en de agenda. 

 

Het lijkt ons leuk als jullie die zouden lezen.  

 

De krant ligt bij de ingang van de school. 

 
 

Speculaasactie  

De speculaasactie is weer een groot succes. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan. Afgelopen dinsdag 

hebben een aantal ouders (en oma’s) samen met de kinderen van groep 7/8 de speculaaspoppen ingepakt en de 

pakketjes zijn als het goed is allemaal naar de betreffende mensen gebracht. Wij danken Paul Berntsen voor de 

heerlijke speculaaspoppen en de medewerking. En wij bedanken iedereen die deze actie weer tot een succes heeft 

gemaakt. Het is super om te zien hoie het hele dorp meewerkt en betrokken is bij school. 

 

 

PeuterFun 

De Peuteractiviteit PeuterFun die op de woensdagen is gestart blijkt een succes. Er zijn best veel kinderen die er 

gebruik van maken. Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen spelen en van elkaar leren. Juf Monique van Stichting 

HumanKind doet allerlei gymoefeningen en andere ontwikkelingsspelletjes. Alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn 

van harte welkom. Ze hoeven niet perse in het dorp te wonen. (iedere woensdagmorgen van 9.45 tot 11.15 uur) 

 

 

Onderzoek gemeente Montferland over behouden van jongeren en jonge gezinnen 

Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wordt onderzocht hoe jongeren en jonge gezinnen in Montferland te 

kunnen (be)houden. In andere woorden, waarom (blijven/gaan) jonge gezinnen in de gemeente wonen. 

http://www.parro.com/ouders
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Om hier antwoord op te krijgen worden deze jonge gezinnen benaderd om een aantal vragen te beantwoorden. In 

de bijlage staat een tekst die de onderzoekers van het HAN meegestuurd hebben.  

 

 

AVG toestemmingformulier 

Wij hebben van de meeste ouders het AVG toestemmingsformulier ingevuld teruggekregen. Helaas missen wij er 

ook nog een aantal en is het voor ons erg lastig om zo foto’s in de nieuwsbrief of op de website te zetten. Daarom 

vragen wij u, wanneer u hem nog niet ingeleverd of opgestuurd hebt, dit nog z.s.m. te doen.  

Binnenkort benaderen wij elke ouder even waarvan wij het formulier niet hebben.  

 

 

Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 


