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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 wij vol goede moed gestart zijn?
 onze teams hard werken aan de
schoolontwikkeling?
ontwikkelteam Engels Engels ontwikkelt?
ontwikkelteam Boeiend Onderwijs boeiend
bezig is?
ontwikkelteam Blink de zaakvakken zakelijk
benaderd?
ontwikkelteam doorgaande lijn van groep 2
naar groep 3 zeer laat doorgaan?
ontwikkelteam Onderwijs Kwaliteit
kwalitatief een beste beentje voorzet?

2018…

Dat 2018 voor u een mooi jaar mag worden!
Schaatsen op de coolste baan van
Nederland…
Al onze
bovenbouwleerlingen
mogen binnenkort naar
het Olympisch Stadion om
daar te schaatsen op ‘De
coolste baan van Nederland’! Dit naar aanleiding
van het WK Allround in maart. Een supergave kans
voor de kinderen om in het stadion te mogen
schaatsen op de 400m baan en daarnaast gedurende
2,5 uur allerlei andere leuke en educatieve
activiteiten te volgen. Voor de groepen 7 en 8 is dit
op woensdag 24 januari. De groepen 6 gaan op
vrijdag 19 januari, en voor hen is het helemaal een
luxe uitstapje: ze krijgen ‘het coolste schoolreisje’
en worden namens Univé gehaald en gebracht met
een bus. Daarnaast krijgen ze een hapje, drankje,
groepsfoto en demonstratie van de Olympische
Shorttrackploeg, WAUW! Voor meer informatie:
www.decoolstebaanvannederland.nl
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Veel
schaatsplezier!
Meester Niels
Vogelhuisje…
Een zelfgemaakt vogelhuisje aan een
boom op het schoolplein! Dit
prachtige huisje is gemaakt en
geschonken door Laurens uit groep 4.
Hij heeft het zelf met zijn opa
geknutseld. Wij hopen dat er veel
vogeltjes een warm nestje kunnen
bouwen. Dank je wel hoor!
Kinderraad krijgt bezoek…
Woensdag 10 januari heeft de
Kinderraad de Ouderraad
(OR) op bezoek gehad.
Vaders Menno en André van
de OR wilden weten of de
Kinderraad nog goede ideeën
heeft waarbij zij als OR kunnen helpen.

Nou, goede ideeën genoeg!
Zo hadden we vorige vergadering al besproken dat
de kinderen graag nieuwe picknicktafels willen
hebben om rustig bijvoorbeeld Pokémonkaarten te
ruilen. Ook zouden de kinderen graag meer
hockeysticks willen hebben tijdens de pauzes. De
OR kwam zelf met een idee om het Pannaveldje te
verbeteren met eventueel zachtere tegels,
stootranden en netjes achter de doeltjes. De OR
komt volgende vergadering terug met hopelijk goed
nieuws en de Kinderraad zal in de tussentijd dit ook
met juf Reine/juf Jeanette en meester Niels
bespreken. Hierover later dus meer.
Ook wilde de OR van de kinderen weten hoe ze de
activiteiten vinden die de OR organiseert en of die
nog kunnen worden verbeterd. We hebben
gesproken over carnaval, de avondvierdaagse en het
eindfeest. Volgende vergadering komen we daarop
terug, dus de kinderen kunnen ideeën voor de OR
opschrijven en in de ideeënbus in de klas stoppen.
De Kinderraad zal deze ideeën ophalen en
bespreken met de OR. Nog niet iedere klas heeft
een ideeënbus, maar daar wordt aan gewerkt.
Na het bezoek van de OR hebben we een voorzitter
en notulist aangewezen. We hoefden niet te kiezen,
want Myrthe (8b) wilde als enige voorzitter zijn en
Viviën (6b) wilde als enige notulist zijn.
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Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, horen jullie het
weer in de nieuwsbrief!
Groeten van de Kinderraad

Gesprekken…

Op 29 en 30 januari staan de
adviesgesprekken voor de
groepen 8 op de agenda. U
ontvangt van de
groepsleerkracht een
uitnodiging (dag en tijd) voor
dit gesprek. Onderling ruilen is hierbij mogelijk. Op
20 en 22 februari staan de rapportgesprekken
gepland. Binnenkort ontvangt u een brief met
informatie hoe u via de website kunt aanmelden.
Test Test Test…

ICT, mediawijsheid en school…
Op school maken we steeds vaker gebruik van de
laptops. We gebruiken ze om oefeningen te maken
bij ons rekenonderwijs, taalonderwijs en
spellingonderwijs. Verder wordt het internet als een
digitale informatiebron gebruikt. Met de nieuwe
methode Blink (geïntegreerd zaakvakkenonderwijs)
wordt meer en meer een appèl gedaan op de digitale
vaardigheden van de leerlingen. In de lessenseries
moeten leerlingen in ‘the cloud’ de verwerkingen
van de lessen maken. Daarvoor hebben ze de 21st
Century Skills nodig. Stap voor stap worden de
leerlingen die spelenderwijs aangeleerd.

Tijdens de mediaweken werden zaken met de
leerlingen besproken die betrekking hadden op
veilig internetgebruik. Aan de orde kwamen het
gebruik van app-groepen (WhatsHappy), online
spelletjes spelen, emailgebruik, informatie zoeken.
Naar aanleiding hiervan hebben de groepen 6, 7 en
8 een online game ‘Diploma Veilig Internet’
gespeeld. Aan het einde van de game moest door
hen een toets gemaakt worden. Dit resulteerde in
een diploma. Op deze manier willen we dat de
kinderen zich bewust zijn van de mogelijkheden,
maar ook van de gevaren van internet. Zo worden
ze media bewuster.
Kinderen niet lening? Kinderen niet fit? Wel op de
St. Jozef hoor! Onder toeziend oog van het
voltallige lectoraat bewegingswetenschappen van de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding hebben
onze kinderen deze week laten zien hoe sterk
(knijpkracht, armhang), lenig (sit & reach), snel
(tikken en sprinten) en fit (shuttle run) ze zijn. De
testleiding en ik waren erg onder de indruk van de
knappe prestaties die zijn geleverd én daarnaast heb
ik ook veel complimenten mogen ontvangen over
het gedrag van de leerlingen in de gymzaal :-)
..maar dát wist ik natuurlijk allang!
Meester Niels
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Om de kinderen van groep 8 voor te bereiden op de
middelbare school, waar internet ook een grote rol
zal spelen, wordt er gewerkt aan een lessencyclus
m.b.t. het gebruik van Word, Excel, PowerPoint,
email en app-groepen. Hier worden zowel de
mogelijkheden van deze programma's als wel de
basale vaardigheden behandeld. ICT en 21st
Century Skills vragen om up-to-date te blijven van
de mogelijkheden rond internetgebruik. Het is een
blijvend leerproces waar we allen aan werken.
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Juf Monique, onderwijskundig ICT-er

Met vriendelijke groet,
Juf Sarah
Belangrijke data…











do 25 jan rapport gr 8…
ma 29 jan adviesgesprekken gr 8…
di 30 jan adviesgesprekken gr 8…
woe 7 feb Carnaval…
do 15 feb rapporten gr 2 t/m 7…
di 20 feb rapport/voortgangsgesprekken 1 t/m
7…
do 22 feb rapport/voorgangsgesprekken 1 t/m
7…
vr 23 feb studiedag team; kinderen zijn vrij…
ma 26 feb t/m vr 2 mrt: voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)

p.s. we willen dit jaar nog d.m.v. sponsoring de derde
laptopkar aanschaffen, zodat er voldoende hardware op
school aanwezig is. Wij hopen op uw bijdrage bij de
sponsorloopprestaties van de kinderen. Wordt vervolgd!

Gevraagd grote bieb…
Heeft u nog die geweldige
Harry Potter boeken in de kast
staan en worden ze thuis niet
meer gelezen? Wij zijn er erg blij. Ze zijn bij onze
uitleen erg populair. Wilt u doneren? Heel graag. U
of uw kinderen kunnen de boeken neerleggen in de
grote bieb. Alvast vriendelijk bedankt,
Namens de biebouders en de kinderen
Ruilboekenkast…
Onze ruilboekenkast wordt al goed gebruikt maar er
kunnen nog meer boeken, stripboeken, pockets,
prentenboeken en informatieve boeken bij! Dus
mochten jullie van jullie oude maar nette boeken af
willen, zet ze dan in de kast en neem iets anders
leuks mee naar huis!
Met vriendelijke groet,
Juf Annemieke en juf Sarah
Onderbroeken…
De kleuterbouw is dringend op zoek naar
vooral jongens onderbroeken voor in onze kast met
reservekleding. Graag inleveren bij de
kleuterleerkracht.
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