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St. Jozefschool Azewijn
Agenda februari 2020

3 februari Nieuwsbrief 6
4 en 7 februari Kunstenaarslessen in het kader van 75 jaar vrijheid.
11 en 13 februari
12 februari
14 februari
20 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
2 maart

Rapport/oudergesprekken Basis 2 en 3
Uitnodiging volgt via de Parro-app
Studiedag: alle leerlingen vrij!
Rapporten mee voor basis 2 en 3
Afsluiting KC Materie
Carnaval op school
Basis 1 vanaf 12 uur vrij!
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief 7 en Hoofdluiscontrole
Deze week rapport/oudergesprekken Basis 1 en rapport mee basis 1.

Wij vinden het erg leuk om de nieuwsbrief te beginnen met onze Prins Carnaval:
Dat we dit carnavalsjaar gezellig feesten met:

Prins Stan 1e en zijn adjudanten Luca Weerensteijn en Lotte Messing.
De prinsenpresentatie van groep 8 bij Chateau Meiland verliep GGGOOOEEEDDD!!!
Ook hebben we genoten van de diverse unieke optredens van klein tot groot.
De informatie over carnaval op school op 21 februari komt in een aparte brief.
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Staking
Op donderdag en vrijdag hebben wij stichting breed nagedacht over de toekomst
van ons onderwijs. Op tal van plaatsen zijn leerkrachten bijeen gekomen om met
elkaar te praten en discussiëren over wat de mooie dingen van het onderwijs zijn
en hoe wij dat kunnen uitdragen en hoe wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren.
Misschien heeft u het filmpje wat er gemaakt is al gezien.
Link: Onderwijs film PRO8 - Ik OnderWIJS --> https://vimeo.com/388437483
Binnenkort kunt u hier berichtgeving verwachten vanuit PRO8.

Inschrijven rapportgesprekken Basis 2 en 3.
Via de parro-app kunt U bij basis 2 en 3 uzelf inschrijven voor de rapportgesprekken op 11 of 13 februari.
U kunt zelf kiezen op welke dag en tijd het u het beste schikt.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 komen mee bij deze gesprekken.
Vanaf vandaag kunnen eerst ouders met meerdere leerlingen in basis 2 en 3 zich inschrijven, zodat zij tijden kunnen
invullen die op elkaar aansluiten. Vanaf morgenmiddag kunnen de overige ouders zich inschrijven. U ziet dan vanzelf
welke tijden nog over zijn. Het zal best even wennen zijn voor de 1e keer.
Komt u er niet uit dan horen we dat graag.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de parro-app dan is het handig dit z.s.m. te doen.
Rapportgesprekken Basis 1
De rapportgesprekken van basis 1 zullen plaatsvinden in de week van 2 maart, na de voorjaarsvakantie.
Ook dan zal er via de parro-app ingeschreven kunnen worden. U hoort van ons.
Juf Tamara en juf Lizette
Met juf Lizette gaat het langzaamaan de goede kant op. Afgelopen week kon ze al met 1 kruk lopen, al zal ze nog
voorzichtig moeten zijn. Basis 3 helpt juf Lizette enorm door hun behulpzaamheid, fijn hoor!
We hebben afscheid genomen van juf Patricia, die haar vervangen heeft en we hebben haar bedankt voor haar inzet.
Juf Tamara is bezig met het herstel van haar operatie aan de kruisbanden. Zij loopt met krukken op dit moment en
heeft fysiotherapie. Kleine stukjes lopen gaat al goed. Het herstel zal nog even duren. We hopen haar z.s.m. weer te
zien. We houden u op de hoogte.
Afsluiting KC Materie
De afsluiting van het kernconcept materie zal plaatsvinden op donderdag 20 februari.
Door middel van een soort van quiz zullen we het afronden. Iedere basis zal dit in de eigen groep doen.
Vieren van 75 jaar vrijheid
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Binnen dat kader is er een scholenproject ontwikkeld waar
centraal staat dat leerlingen vanuit ervaringsgericht onderwijs gaan horen, zien, beleven en verbeelden wat 75 jaar
vrijheid betekent in hun eigen buurt en omgeving.
Ook de St. Jozefschool doet mee aan dit programma, dat heel mooi aansluit bij het aankomende Kernconcept ‘Tijd
en Ruimte’.
Zo krijgen alle basisgroepen aankomende week 2x een workshop van een lokale kunstenaar, waarbij ze een
ruimtelijk werk zullen gaan maken. Een aantal werken van elke deelnemende school wordt begin april
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tentoongesteld in een speciaal pop-up museum dat gehuisvest wordt in het voormalig Rabobankgebouw in ‘sHeerenberg. Het tijdelijke museum wordt 3 april om 19:30 feestelijk geopend en zal ook op 4 en 5 april geopend zijn.
Zet het dus alvast in je agenda!
Begin maart komen gastdocenten van de Heemkundekring Bergh een gastles geven over de lokale geschiedenis en
groep 7/8 zal het onderduikmuseum ‘Markt 12’ in Aalten gaan bezoeken.
Verder zal er binnen ons eigen programma ook veel aandacht besteed worden aan 75 jaar vrijheid en hebben we
zelfs vernomen dat er in Azewijn een werkgroep een bijzonder initiatief genomen heeft. Hierover hoort u binnenkort
meer! Het zou in ieder geval fijn zijn als u 5 mei vrij kunt houden want dan hopen zij alle kinderen te verwelkomen.

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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