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St. Jozefschool Azewijn
Agenda december 2018
3 december Nieuwsbrief 4
4 december Van 14.30 tot 15.30 kunnen groep 5 t/m 8 hun surprise brengen.
5 december Sinterklaasfeest
Basis 1 om 12 uur vrij!
13 december OR/MR vergadering
19 december 19.00 uur Warm Winter optreden in het Aschwinhuus
20 december Kerstviering op school
21 december Alle leerlingen om 12 uur vakantie!

Sinterklaasfeest
Wij zijn blij dat Sinterklaas heeft aangegeven dat hij de Jozefschool komt bezoeken op 5 december.
Natuurlijk komen zijn pieten ook mee. U bent van harte welkom om 8.30 uur om hen te begroeten bij de aankomst
op school. Wij wachten allen vol verwachting buiten op het schoolplein.
De leerlingen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen. Dit wordt door de OV verzorgd.
Basis 2 en 3 nemen gewoon hun lunch zelf mee. Zij hebben ook gym deze dag, dus gymspullen mee nemen.
We kijken uit naar een gezellig sinterklaasfeest.
Kernconcept Binding
Op 14 november zijn we het kernconcept Binding gestart. De leerlingen van Basis 3 verzorgden een workshop voor
Basis 1 en 2. Zo konden zij hun talenten meegeven aan de jongere leerlingen. We hebben o.a. een workshop dans,
koken en hapjes maken, gamen, keyboard spelen, voetbal en long boarden mee gemaakt.
Techniek Basis 3 Wesenthorst
Op 13 november was er geen techniek voor basis 3 in Ulft bij de Wesenthorst. We hebben geprobeerd met een
andere school te ruilen, maar dit is helaas niet gelukt.
De volgende keer is vrijdag 11 januari van 8.45 tot 11.45 uur in 2019.
Montferlandrun
Afgelopen zondag 2 december hebben Sara, Mila, Femke, Anna, Vera, Lianne, Jasper, Alexander, Ellen en Nicole mee
gedaan aan de Montferlandrun. Het was wel regenachtig, maar daar lieten ze zich niet door tegen houden. Wat een
toppers!
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Informatie over de Kerstviering krijgt u in een aparte brief.
Inspectiebezoek
Op dinsdag 13 november hebben wij, zoals aangegeven op de informatieavond, bezoek gehad van de inspectie. Er
kwamen zelfs 2 inspecteurs. Ze kwamen specifiek naar een aantal dingen kijken:
• Of er op een goede manier lesgegeven wordt
• Of alle kinderen de juiste leerstof aangeboden krijgen
• Hoe de sfeer in de school is
• Hoe de kwaliteitszorg geregeld is
• Hoe de resultaten zijn
We hebben nog geen officieel rapport gekregen, maar in de terugkoppeling kregen we te horen dat alles prima
geregeld was, behalve dan de resultaten van de eindcito. Maar dat wisten we natuurlijk zelf al. De inspecteurs gaven
na een half uur al aan dat ze heel tevreden waren over wat ze zagen. Dat de Jozefschool absoluut geen zwakke
school was.
Helaas konden ze onze school geen “voldoende” geven omdat we de eindcito niet voldoende gescoord hadden,
maar ze zagen wel dat we hard aan het werk zijn om de opbrengsten ook op orde te krijgen.
Al met al zijn we dik tevreden over het inspectiebezoek.
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Vriendelijke groet van het Jozefteam

-3-

-Jaargang 20, nr. 4 – december 2018

-4-

