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Nieuwsbrief
St. Jozefschool Azewijn
Agenda augustus/september-2018
27 augustus Start 1e schooldag: Opening schooljaar 2018-2019 en KC “Macht en regels”
Luizencontrole
12 september
13 september
17 september
24 en 25 september

Informatie avond voor alle groepen
MR en OR vergadering
Deze week oudergesprekken: De uitnodiging volgt.
Kermis Azewijn: Alle leerlingen vrij en leerkrachten studiedagen

1 oktober Techniekmiddag Wesenthorst Basis 3 van 12.30 – 15.30 uur
12 oktober Re-Share kledingactie
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie

Start schooljaar 2018-2019
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van de zomer vakantie. Mooi weer was het in ieder geval!
Inmiddels zijn wij weer begonnen alles start klaar te maken voor het komende nieuwe schooljaar samen met onze
nieuwe directeur Remko Brinkhuis.
We willen graag maandag 27 augustus iedereen begroeten en het kernconcept “Macht en regels” openen.
Leerlingen, ouders, oppas, opa of oma of anderen die de leerlingen naar school brengen nodigen we uit om de start
van het schooljaar samen te beginnen met een kopje koffie of thee en voor de leerlingen is ook iets te drinken.
Het begin van een nieuw schooljaar hebben we altijd extra aandacht voor regels.
Op de Jozefschool hanteren we 3 “kapstok” regels:
 We hebben respect voor elkaar
 We zorgen voor een rustige en veilige omgeving
 We gaan netjes om met onze en andermans spullen
De komende 3 weken staan deze3 kapstokregels centraal en werken we er over.
De start van het schooljaar is het belangrijk iedereen duidelijkheid en structuur te geven. We noemen dat ook wel de
gouden weken. We doen dat middels regels, maar schenken ook extra aandacht aan groepsvorming door middel van
coöperatieve spelen en opdrachten.
Onderaan de nieuwsbrief staat het overzicht waar we over werken bij het kernconcept “Macht en regels”.
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In de jaarkalender 2018-2019, die voor de zomervakantie is meegegaan, staan enkele van onze huisregels.
We hebben er hieronder enkele uitgelicht die begin schooljaar van belang zijn:
 De bel gaat om 8.20 uur. We lopen naar binnen en starten in de basisgroep na onze spullen te hebben
weggezet. Ouders van groep 1 mogen mee naar binnen. We starten meteen in de inloop/kring en spelen
niet meer tot 8.30 buiten.
 Op maandag en donderdag is het fruitdag voor de ochtendpauze.
 Op donderdag is het wieltjesdag. De skeelers, skateboarden mogen mee naar school.
 De gymlessen starten de 1e schoolweek
Groep 3 t/m 8 heeft op woensdag les van meester Tim en groep 5 t/m 8 ook nog op vrijdag. Dus op deze
dagen de gymkleding mee.
Basis 3 douchet niet na de gymles. Wel mogen ze een handdoekje en/of washandje en deodorant
meenemen om zich na de les op te frissen.
 De muzieklessen starten in de 2e week na de zomervakantie. De AMV lessen van juf Maya zijn op dinsdag
voor groep 4/5 en de muzieklessen van meester Boris en Suus op maandagochtend voor groep 7(een half
jaar).
 De leerlingen nemen hun etui mee met eventueel markeerstiften. De rest van de benodigdheden krijgen ze
van school.
 Van 8.00 uur to 8.15 uur zijn wij telefonisch te bereiken om iets door te geven. Na 14 uur bent u van harte
welkom om met de leerkracht te overleggen.
Meester Remko is op dinsdag en donderdag bij ons op school en juf Eline op maandag en woensdag.
Klimtoestel schoolplein
Het nieuwe klimtoestel bij de zandbak is weg gehaald. Het bleek niet gecertificeerd te zijn. Hiervoor komt een ander
toestel, dat wel gecertificeerd is, in de plaats.

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar 2018-2019 toe!

Tot maandag, wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!
Vriendelijk groet van het Jozefteam
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