Onderbouw/ Middenbouw/ Bovenbouw

Beste ouders/verzorgers,

Kwartaalbericht 1 schooljaar 2018-2019
(tot de herfstvakantie)

Kwartaalbericht…
Eerder heeft u ons welkomstbericht ontvangen en kunnen lezen over de algemene gang van zaken op de
Jozefschool. Hierbij ontvangt u van ons het eerste kwartaalbericht. Hierin vindt u informatie over alle activiteiten
die tot de herfstvakantie aan bod komen. Allereerst leest u de berichten die schoolbreed zijn. We sluiten af met
informatie per bouw.
Gouden weken…
De gouden weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, de kinderen, in korte tijd te smeden en te
kneden zodat er een fijne sfeer in de groep ontstaat. De eerste weken van het schooljaar investeren we extra tijd
hieraan. De leerkracht kan de dynamiek van een groep bepalen, en die daarmee doen veranderen ten opzichte van
het vorige jaar. We doen spelletjes om de groepsvorming te bevorderen zoals …
Onderbouw: verjaardagskalender maken, een vriendjes- en vriendinnenboek samenstellen, praten over wennen in
een nieuwe groep.
Middenbouw: samen klassenregels maken, Energizer, gezamenlijke opdrachten laten uitvoeren enz..
Bovenbouw: pictionary, groepsopdrachten zoals ‘maak een rij op alfabet’/ ‘grootte’, groepsmemory enz.
Tijdens studiedagen vorig schooljaren hebben we veel geleerd over coöperatieve werkvormen en
groepsactiviteiten, die dit proces ondersteunen.
Schoolreisje…
Onze schoolreis staat gepland op 27 september. Deze dag staat in het begin van het schooljaar op de agenda, ook in
het teken van de gouden weken. Met de hele groep op reis, de bus in, samen zingen, lachen en een park rond
rennen. Wat een feest!
Onderbouw: We gaan dit jaar naar Dierentuin Amersfoort.
Middenbouw: De kinderen gaan naar Linnaeushof in Heemstede.
Bovenbouw: Duinrell in Wassenaar staat voor de bovenbouwers op het programma.
Let op! Groep 8 heeft gewoon les, zij gaan de week erop op kamp. Er volgt per bouw een aparte brief met meer
informatie over het schoolreisje. De leerkrachten vragen ouders mee ter begeleiding. De dag na het schoolreisje is
er gewoon school.
Luizencontrole…
Elke keer na een vakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten. Dit gebeurt in de klas of op
de gang. Elk kind komt aan de beurt en mocht er iets gevonden worden, wordt er contact met u opgenomen. Bij
alleen neten, vragen wij u bij thuiskomst de neten te verwijderen. Treffen wij luizen aan, dan nemen wij telefonisch
contact op en vragen u uw kind direct op te halen voor behandeling. Luizen verspreiden zich snel en dus is deze
methode helaas noodzakelijk. De controle wordt gedaan door ouders. De klassenouders regelen dit via de mail.
Schoolfotograaf…
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De fotograaf komt samen met een collega een hele dag op school op maandag 24 september. De groepsfoto’s,
portretfoto’s en zussen/broers-foto’s worden ook op die dag genomen. In de Nieuwsbrief zal informatie staan over
het aanmelden voor de foto’s. Wordt weer een hele klus voor de Ouderraad. Alvast dank daarvoor.
Kinderboekenweek…

De Kinderboekenweek start dit jaar op 3 oktober en eindigt op de 14e. Het thema is
dit jaar ‘Vriendschap’ met als motto ’Kom er bij!’ Er zal in deze periode extra
gelezen en voorgelezen worden. We organiseren activiteiten rond dit thema, zo zullen
kinderboekenschrijvers de school bezoeken. De auteurs die langskomen en vertellen
over hun werk zijn: Lizette de Koning voor de kleuters (boeken: Job en Keet), Alex
de Wolf voor de groepen 3 en 4 (boeken: Het verhaal vertelt; Overal en ergens ), Gaby Kuijpers voor de groepen 5
en 6 (boeken: Alles wat je wilt weten over Sinterklaas en nog meer; Alles wat je wilt weten over het circus) en Dirk
Tang voor de groepen 7 en 8 (boek: Krijn ) De kleuterbibliotheek en mediatheek, die verhuisd is naar boven in een
lokaal bij de theaterzaal, worden 26 september geopend. Vrijdag 12 oktober is er wederom boekenverkoop in de
school. Meer informatie komt te zijner tijd in de Nieuwsbrief en op de site van de Jozefschool.
Uitnodiging kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 7…
Van 8 oktober tot en met 12 oktober 2018 vinden de kennismakingsgesprekken plaats in het kader van ‘Educatief
partnerschap’(zie welkomstbericht). Vanaf eind september ontvangt u een digitale intekenlijst. In de week van
maandag 1 oktober krijgt uw kind de vragenlijst mee naar huis. Dit formulier neemt u mee naar het gesprek.
Bijgevoegd vindt u hierna de digitale versie van het formulier (midden en bovenbouw en kleuters). Deze
gesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. De groepen 8 gaan gewoon de hele dag naar school. De gesprekken voor
groep 8 vinden 5 t/m 11 november plaats. Let op: de kinderen van de groepen 1 t/m 7 zijn op dinsdag-, woensdag -,
donderdag- en vrijdag middag vrij. De school gaat de hele week om 12.30 uur uit.
Uitnodiging tussenevaluatiegesprek groepen 8 …
Van 6 november tot en met 10 november worden de tussenevaluatiegesprekken van groep 8 gehouden, dit komt in
plaats van de kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de leerontwikkeling van de leerlingen
besproken. Uw kind is aanwezig bij dit gesprek. Deze week zijn alleen de kinderen van groep 8 om 12.30 uur uit en
starten de gesprekken vanaf 13 uur. Ook voor deze gesprekken krijgt u de mogelijkheid digitaal in te schrijven voor
de gesprekken.
Studiedag...
De dag na de herfstvakantie op maandag 29 oktober staat een studiedag gepland. De kinderen hebben dus een dagje
langer vakantie! De leerkrachten gaan met elkaar leren. Thema van deze dag is: meer- en hoogbegaafden,
talentontwikkeling op gebied van rekenen en samenhang in visie op het jonge kind in de onderbouw.
Stagiaires...
Zoals elk schooljaar begeleiden we Pabo-studenten tijdens hun stage op onze school. Dit schooljaar zullen dit 5
studenten zijn. Zij zullen zich voorstellen in de Nieuwsbrief. Steffie Wierda werkt in de groepen 3 als zij-instromer.
Naast het werk zal zij een verkorte opleiding aan de Pabo volgen. Twee dagen per week loopt Maud Stoeckart
stage als onderwijsassistente in de groepen 5.
Website inloggegevens ouderdeel …
Op de website kunt u verder lezen over alle ins en outs van onze school. Heeft u interesse voor bijvoorbeeld ons
schoolplan voor dit schooljaar of het luizenprotocol, dan kunt moet u inloggen op het afgeschermde ouderdeel. De
inloggegevens hiervoor krijgt u van uw groepsleerkracht of kunt u vragen bij de directie.

2

Herfstvakantie…
De eerste periode zit er vanaf zaterdag 20 oktober op. De gouden weken zijn afgerond en we kennen elkaar goed
genoeg om na de herfstvakantie de gezellige periode van Sint en Kerst met elkaar te beleven. Op dinsdag 30
oktober begint ons tweede kwartaal. Een nieuw kwartaalbericht ontvangt u in de week van de 29ste

Onderbouw
Gymnastiek…
De kleuters van de groepen 1 en 2 krijgen vanaf dit jaar elke woensdag gymles onder leiding van de
vakleerkracht. Ook zal er aandacht aan bewegen op muziek worden gegeven. Groep 2 krijgt één keer
per week extra gymles de vakleerkracht. Zeker tot aan de kerstvakantie is de vakdocent Charlotte van
Gellekom. Meester Niels geeft les tot eind september. De kinderen van groep 2 hebben gymkleding en
gympen nodig. Kinderen van groep 1 hebben aan gympen (die zij zelf aan en uit kunnen trekken)
genoeg. De kleding kunt u zelf, zo vaak u nodig vindt, wassen.
Muzieklessen…
Een nieuwe vakdocent, Marc Tissen, muziek geeft dit schooljaar muziekles aan de kleuters. Daarnaast
zingen en musiceren de eigen kleuterleerkrachten natuurlijk volop met de kleuters.
Bloemenbakken…
Kleuters houden van tuinieren. De tuintjes zijn op dit moment een beetje kaal. De bolletjes hoeven nog net niet de
grond in. Heeft u een leuk herfstidee of een stekje voor onze tuintjes, laat het gerust weten.

Middenbouw
Gymnastiek…
Twee keer per week hebben de kinderen gymles onder leiding van een vakdocent. Zeker tot aan de kerstvakantie is
de vakdocent Charlotte van Gellekom. Tot eind september geeft meester Niels de lessen. De kinderen hebben
gymkleren, gymschoenen, een handdoek en eventueel slippers nodig. Na het gymmen is douchen verplicht.
Muziekles…

Om de week krijgen de kinderen in de middenbouw muziekles van een vakdocent van de
muziekschool. De andere week geeft de leerkracht zelf muziekles. In groep 3 en groep 4
krijgen de kinderen les uit de methode ’ZingZo’. De groepen 5 starten dit jaar met
’MuziektheaterZo’. Er zal veel gezongen, gedanst en geacteerd worden!

Bovenbouw
Schooltuinen…
Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 7 nog een
aantal weken naar de schooltuinen om te oogsten van wat ze in groep 6
hebben gezaaid. Ze komen thuis met zakken vol uien, aardappelen, wortelen
en courgette. In het najaar wordt er met twee binnen lessen afgesloten, waarna de fameuze ‘Schooltuinensoep’
wordt gekookt. De groepen 6 starten in 2019 met de lessen in de schooltuinen. De leerkrachten van de groepen
zullen via de klassenouders hulpouders inschakelen voor het meefietsen naar de schooltuin op de Kalfjeslaan.
Gymnastiek…
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Twee keer per week hebben de kinderen gymles onder leiding van een vakdocent. Zeker tot aan de kerstvakantie is
de vakdocent Charlotte van Gellekom. Tot eind september geeft meester Niels de lessen. De kinderen hebben
gymkleren, gymschoenen, een handdoek en eventueel slippers nodig. Na het gymmen is douchen verplicht, ook in
de bovenbouw. We verzoeken u uw kind hierin te stimuleren en het belang van hygiëne te laten inzien.
Muziekles…
Om de week krijgen de kinderen in de groepen 6, 7 en 8 muziekles van een
vakdocent Marc-Peter van der Maas van de muziekschool. De andere week geeft de
leerkracht zelf muziekles. Er wordt gebruik gemaakt van de muziekmethode
’MuziektheaterZo’. Daarin staat zingen, dansen en acteren centraal. Aan het eind van het schooljaar zal er een open
les plaats vinden.
Kinderpostzegels…
Ook dit jaar gaan de groepen 7 op stap om kinderpostzegels en andere artikelen te verkopen voor het goede doel.
Op woensdag 26 september zijn de groepen 7 om 12.00 uur uit om gelijktijdig met alle andere verkopers van
kinderpostzegels te starten.
Kamp groep 8…
In het kader van de Gouden Weken en de groepsvorming gaan de groepen 8 samen op kamp bij de Broekakkers in
Egmond. 4 dagen activiteiten, samen eten, plezier maken en corvee En dan de dag na thuiskomst een dag lekker
bijslapen.
Belangrijke data…
24 september: fotograaf
26 september: Kinderpostzegels groep 7
1 t/m 4 oktober: kamp groep 8
3 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek
5 oktober: groep 8 vrij
8 t/m 12 oktober: Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 7: kinderen maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag vrij om 12.30 uur: groep 8 gewoon les
12 oktober: boekenverkoop

29 oktober: studiedag: alle kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Team van de Jozefschool
.
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