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St. Jozefschool Azewijn
Agenda november 2018
1 november Studiemiddag team: alle leerlingen om 12 uur vrij.
7 november
13 november
14 november
16 november
18 november

Afsluiting KC Macht en regels met ANWB Streetwise
Inspectiebezoek
Start KC Binding
Studiedag: Alle kinderen vrij!
Intocht Sinterklaas

29 november Studiemiddag team: alle leerlingen om 12 uur vrij.
3 december Nieuwsbrief 4
5 december Sinterklaasfeest
We kunnen al doorgeven dat de intocht van Sinterklaas op 18 november is.
Nieuwe leerlingen
Wij heten Jasmijn Post van harte welkom op de Jozefschool en wensen haar een fijne schooltijd bij ons op school.
Techniek Basis 3 Wesenthorst
Op 13 november is er geen techniek voor basis 3 in Ulft bij de Wesenthorst. We zijn momenteel bezig te ruilen met
een andere school. U hoort van ons.
ANWB Streetwise
Aanstaande woensdag, 7 november, komt de ANWB met het lesprogramma Streetwise. De kinderen van de groepen
3 t/m 8 krijgen een lesprogramma aangeboden door iemand van de ANWB-Streetwise, de kinderen van groep 1 en 2
krijgen een les van hun eigen juf. Alle kinderen van groep 4/5/6/7/8 moeten op deze dag hun fiets meenemen want
zij krijgen een fietskeuring. Dit is de afsluiting van KC Macht en regels.
Inspectie
Volgende week dinsdag, 13 november, komt de inspecteur naar onze school om te kijken hoe wij het doen op het
gebied van veiligheid, hoe er lesgegeven wordt, hoe er met de kinderen om wordt gegaan, hoe wij de kinderen die
meer of juist minder kunnen begeleiden, etc. Wij hebben daar best een goed gevoel over, want naar onze mening
doen we de meeste dingen goed. Er zijn natuurlijk altijd ontwikkelpunten maar ook daar zijn we ons van bewust en
hebben er al een aantal uitgezet om in de toekomst aan te werken.
Op tijd in en uit de school
Begin dit schooljaar hebben we de schoolbel gekregen en zijn we gestart met een inloop zodat de kinderen mooi op
tijd in de klassen zijn zodat wij op tijd met de lessen kunnen beginnen. Ook hebben we afgesproken dat de ouders
van groep 1 de klas nog in mogen en de ouders van de kinderen van groep 2 en 3 nog mee mogen lopen naar de hal.
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De overige ouders mogen 's morgens alleen nog naar binnen als er iets bijzonders is. We zijn nu 2 maanden bezig en
wij zien dat bijna alle dagen iedereen zich daar goed aan houdt. De kinderen komen op tijd en gaan meteen in de
klas aan het werk, de ouders zijn mooi op tijd en zorgen dat ze voor schooltijd weer uit de school zijn. Wij zijn daar
heel tevreden over. Helaas is het voor een enkele ouder nog wel lastig. En dat is wel vervelend want als er één ouder
blijft kletsen kunnen de leerkrachten niet echt beginnen. We vragen u om er nogmaals extra goed op te letten. Het
helpt uw kind en ons zeer zeker als wij op tijd kunnen beginnen.

Schoolfruit
Dit jaar doet onze school mee met het Europese Schoolfruitprogramma. Dat betekent dat uw kinderen van 13
november t/m 20 april op school gratis drie stuks groente en fruit per week krijgen. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
De leverancier brengt op de maandag of de dinsdag het fruit en de kinderen krijgen dit dan op de woensdag,
donderdag en vrijdag. Dat betekent dat u uw kind voor de kleine pauze op deze dagen geen fruit mee hoeft te
geven. Het kan zijn dat uw kind een speciaal stuk fruit niet zo lekker vindt, maar wij gaan wel van het principe uit dat
elk kind een stukje moet proeven.
Op de maandag en de dinsdag moet u nog wel zelf voor een gezonde pauze hap zorgen. Dat kan natuurlijk ook een
stuk fruit zijn, maar het mag ook iets anders zijn
Vriendelijke groet van het Jozefteam
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