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Beste ouders/verzorgers,













Wist u dat…
 de kinderen van groep 2 t/m 7
donderdag 4 februari hun rapport
krijgen?
wij u maandag 8 en dinsdag 9 uitnodigen
voor de 10-minutengesprekken?
dit rapportgesprekken zijn?
er leerkrachten op maandagavond zitten?
er andere leerkrachten op dinsdagavond
zitten?
het voor de groepen 2 t/m 7 geldt?
u wederom zelf kunt intekenen op de site?
deze service volgende week wordt
opengezet?
er begin volgende week nog een brief uitgaat
met een herinnering betreffende de
inlogcode?
de leerlingen van groep 8 donderdag 21
januari hun rapport meekrijgen?
de leerkrachten van groepen 8 zelf ouders
hebben uitgenodigd voor de
adviesgesprekken?

Kleuters van de Tulp vierden 3 koningen…

In de kleutergroep de Tulp is aandacht besteed aan
het feest van Drie Koningen. Op dinsdag 5 januari
is er een koek gebakken voor de dag erna 6 januari.
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Op Wikipedia is veel te lezen over deze feestdag:
van drie Wijzen naar drie Koningen en de tradities
en gebruiken in de verschillende landen. Op de foto
ziet u een Helpend Handje van de groep de boon in
de koek laten zien aan zijn klasgenoten. En wie op 6
januari dan de boon in zijn stukje koek treft, is de
Koning (van de dag). Wat een leuke Oud Hollandse
traditie!
Talententent…
Dinsdag 12 januari hebben de kinderen wederom
het boekje van de Talententent meegekregen. In dit
boekje worden leuke (sportieve en culturele)
activiteiten in de buurt aangeboden. Wellicht iets
voor uw kind(eren)?
St. Jozefschool wordt St Dartelhonk…
Carnaval op St. Dartelhonk is op
woensdag 3 februari. Op St.
Dartelhonk vieren wij carnaval met
een groot verkleedfeest, spelletjes,
optredens, modeshows etc. Een ding
staat vast: de school, de kinderen en
ook de leraren zijn deze dag
verkleed! Kom allemaal woensdag 3 februari iets
eerder naar school, van 8.20u tot 8.30u knalt de
muziek uit de speakers op het schoolplein en zullen
de leerkrachten en de leerlingen een
optocht/polonaise houden over het schoolplein! De
deuren blijven daarom nog even dicht. Daarna is de
sleuteloverdracht aan prins en prinses carnaval!
De kinderen zijn die
dag gewoon om
12.30u uur uit en
nemen hun fruit en
drinken mee.
Wij hopen op een
gezellige dag!
Alaaf!
Bijzonder project groep 7b…
Groep 7B doet dit jaar mee aan de
Raad van Kinderen. Met de Raad van
Kinderen denken kinderen structureel
mee met bedrijven en organisaties
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over strategische en maatschappelijke vraagstukken.
Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen
kunnen meedenken over de wereld om hen heen,
besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en
leraren worden geïnspireerd door de creatieve
denkkracht van hun leerlingen. De Raad van
Kinderen is een initiatief van Unicef Nederland en
de Missing Chapter Foundation. De kinderen gaan
onderzoek doen naar wat banken kunnen doen om
goed contact te hebben met hun klanten en ze geven
hierover advies aan de Raad van Bestuur / Directie
van de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor
de Raad van Kinderen is dit een prachtige invulling
van hun rol als ‘onderzoeker’, die inspeelt op hun
eigen nieuwsgierigheid. Daarnaast staan kinderen
direct in contact met bedrijven en dilemma’s die
spelen in de maatschappij. Kinderen hebben
bovendien het recht om mee te praten over hun
eigen toekomst.
Vandaag heeft de Vereniging van Nederlandse
Banken het dilemma in de groep gepresenteerd, we
wensen groep 7B veel succes!
Mede namens juf Tjitske
Juf Lisette
Grote schoonmaak gevel…
U heeft het gemerkt: deze week is de
gevel van het gebouw gereinigd. De
fa. Verlaan heeft dit verzorgd. Ze
hebben de puien aangepakt, maar ook
de betonranden ontdaan van 10 jaar aanslag. Een
klus die gedaan moest worden en die best een bom
geld kost. Onderhoud van schoolgebouwen is voor
de eigen portemonnee een grote post. Tja wat moet
moet! Overigens is de fa. Verlaan sinds 1 oktober
ons schoonmaakbedrijf en daar zijn we best
tevreden over. Intern ziet de boel er beter uit!
Nieuwe taalmethode…
School heeft de taalmethode
Taalleesland vervangen. De
afschrijftermijn was verstreken en
de mogelijkheid diende zich aan
te investeren in een modernere
methode. Er wordt nu gewerkt
met Taal actief 4. Ten opzichte van onze vorige
methode Taalleesland is een aantal verschillen op te
merken.

In Taalleesland was begrijpend lezen
geïntegreerd. Nu oefenen de kinderen dat met
behulp van teksten uit Nieuwsbegrip en het Cito
Hulpboek Begrijpend Lezen.

In Taal actief 4 staan de leerdoelen in het
leerlingenmateriaal, zodat de kinderen weten
wat ze leren.
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Differentiëren gebeurt standaard op 3 niveaus in
elke les.

Taal actief besteedt veel aandacht aan
woordenschat.

En uiteraard voldoet de methode aan het
referentiekader voor taal

Taal actief ondersteunt opbrengstgericht
werken.

Elk thema van Taal actief heeft een taaltoets die
aan het einde van 3 weken wordt afgenomen.
De toets is opgenomen in een toetsboek en
bestaat vooral uit meerkeuzevragen. In de oude
methode werden vooral open vragen getoetst

De taaltoets heeft 3 onderdelen: woordenschat,
taal verkennen en plusvragen.

In Taal actief worden grammaticale begrippen
gehanteerd als onderwerp, gezegde, lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp en
bijwoordelijke bepaling, evenals begrippen als
werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord etc. In Taalleesland werden deze
begrippen aangeleerd onder andere benamingen
(bijv. doe-woord voor werkwoord, waar-deel
voor bijwoordelijke bepaling van plaats).
Het spreekt voor zich dat de kinderen aan deze voor
hen nieuwe benamingen moeten wennen. Deze
eerste maanden is extra geïnvesteerd in het aanleren
van de juiste benamingen, de nieuwe structuur van
de methode en de nieuwe manier van toetsing..
Zoals iedere wijziging in de onderwijsaanpak kan
het zijn dat dit de resultaten beïnvloedt. Heeft uw
kind straks een ander cijfer voor taal, dan zal dat
met dit wenproces en andere onderdelen toetsen te
maken kunnen hebben. De leerkrachten geven aan
dat de nieuwe Taalmethode een zeer prettige is om
les uit te geven.
Op een plein in Heerlen…

Het opgehaalde ‘Goede doelengeld is op de juiste
plaats terechtgekomen. Leest u het verhaaltje van de
momenten op het plein: We hebben druk met de
vlag staan zwaaien, dus wie weet heeft iemand die
op de camera gezien. Ook liep er iemand met een
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camera rond namens de gemeente Heerlen, voor
een Facebook pagina die de gemeente heeft ter
promotie van de stad. Hij heeft een foto van ons
gemaakt en een stukje geschreven en geplaatst op
de facebookpagina 'Heerlen mijn Stad'. We hebben
dus wel de Sint Jozefschool in Heerlen op de kaart
gezet. We vonden het heel leuk om te doen! Meike
en Olivier waren heel erg trots dat zij het geld van
de actie namens de Sint Jozefschool mochten
brengen naar Heerlen.
Namens de hele school….hartelijk dank familie
Smeets!
Verkeersveilig rond school…
Het weer is zo van invloed op de
verkeersveiligheid rondom
school. Lang hebben we het
geluk dat het weer ons welgezind was. Doch deze
week vielen er gestaag buien. Dit is een aanloopje
naar de onveiligheid die bij regen en donker weer
direct veroorzaakt wordt door onze eigen exact voor
de school parkerende ouders. Voor de fietsende
kinderen was het deze week een gevaarlijke situatie.
Wilt u echt rekening houden met de fietsers! De
straat is niet aangemerkt als ‘kiss and ride’ zone. Er
dient gewoon op de beschikbare parkeerplaatsen
geparkeerd te worden. Graag uw medewerking juist
bij minder weer. Een beetje nat worden van het
eigen kind is minder erg dan het gewond raken van
een ander kind.
Nog een puntje van orde…
Iedere dag gaan de deuren
van school open om 8.20u.
Want de lessen starten om
8.30u. De laatste weken
zien we veel kinderen te
laat de school inkomen.
Onderwijstijd is op de
minuut uitgerekend. Dus
s.v.p. kom op tijd!

•
•
•
•
•
•
•
•

Ruime mogelijkheid voor spelen ook buiten de
groepen
Mirakel Next: speciaal opvang voor de oudere
kinderen
Themagericht werken door middel van diverse
knutsel-, kook- en spelactiviteiten
Workshops gedurende het jaar, Sterrenjacht,
sportdag en uitstapjes in de vakanties
Flexibele opvang
Warme maaltijd uit de Mirakelse Wonderpan
Kinderkapper
Haal- en brengservice naar (sport)clubs

Wilt u eens komen kijken? Wij nodigen u graag uit
voor een rondleiding. U kunt hiervoor contact
opnemen met ons afdeling plaatsing en planning
020 – 661 3035 of mailen naar
info@kdvmirakel.nl.
Esther de Vries
Officemanager
Belangrijke data…










ma 19 jan digitaal inschrijven
voor de rapportgesprekken gr 2 t/m 7

do 21 jan gr 8 rapport…

ma 25 jan adviesgesprek gr 8…

di 26 jan adviesgesprek gr 8…
woe 3 feb carnaval…
do 4 feb rapport gr 2 t/m 7
vr 5 feb studiedag team…
ma 8 feb rapportgesprekken…
di 9 feb rapportgesprekken…
ma 29 feb t/m vr 4 mrt voorjaarsvakantie…
ma 7 mrt studiedag team…

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

Zo veel te doen bij Kinderopvang Mirakel…
Kinderopvang Mirakel staat
al meer dan 20 jaar voor
professionele kinderopvang
voor ieder kind. De
constante aandacht voor
onze pedagogische
kwaliteit, medewerkers en
sfeer op de vestigingen heeft er voor gezorgd dat
wij bij de top 5 van de beste
kinderopvangorganisaties van Amsterdam horen.

Wat maakt BSO Kalfjeslaan zo bijzonder?
•
Gevestigd in de Sint Jozef School
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