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Beste ouders, verzorgers,

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. In de hal wordt door groep 8
flink geoefend voor de musical, vermoeide gezichtjes vanwege de avond4daagse,
warme avonden, onweer…. het hoort er allemaal bij in deze periode van het jaar.
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Dit betekent overigens niet dat we al in de vakantiestand gaan staan op school;
er wordt namelijk tot in de laatste week heel hard gewerkt. Kinderen blijven taken op
maat ontvangen. Structuur en organisatie blijven aanwezig.
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Op de achtergrond werken we hard aan het nieuwe jaar. De jaarplanning wordt
gemaakt, het jaar- en scholingsplan staat in de steigers en de groepen worden
doorgesproken. Tevens worden er sollicitatiegesprekken gevoerd om nog een
topper te vinden voor onze kinderen en ons team.
Dit jaar is er overigens geen informatieavond aan het einde van het schooljaar. Dit
doen we namelijk in de eerste weken van het schooljaar. Dan kunnen we lekker van
start, kent u de doelstellingen en heeft u de mogelijkheid kennis te maken met de
leerkracht. Wel ontvangt u binnenkort de formatie voor het schooljaar 2019-2020 van
ons. Deze formatie zal conform verwachting zijn; u hoeft geen spectaculaire
wijzigingen te verwachten want we willen vooral rust en stabiliteit.
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Komende vrijdag en dinsdag zijn er studiedagen. Op deze dagen staat het schrijven
van de rapporten centraal en krijgen we dinsdagochtend van een expert van buiten
uitleg over de nieuwe spellingsmethode die we fasegewijs in gaan voeren. Onze
huidige spellingsmethode is aan vervanging toe en met de nieuwe methode Staal
denken we een uitstekende vervanger te hebben gevonden. We starten hier komend
schooljaar in groep 3-4 mee.
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De kinderen zijn deze dagen lekker vrij en we hopen dan ook dat u kan genieten van
een heerlijk lang Pinksterweekend!
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Met vriendelijke groet,

E

Bart van der Ent

N

Directeur
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Alle kinderen vrij op:

Jarigen
In juni en juli

Vrijdag 7 juni (studiedag)
Maandag 10 juni (Pinksteren)

13-06

Wessel van Uum

17-06

Nikki Wijnholts

01-07

Madelon Donkers

07-07

Bibi van den Berg

Dinsdag 11 juni (studiedag)

Woensdag 12 juni
Informatieavond kamp groep 8
aanwezigheid doorgeven via SocialSchools

13 juni

Z!

Schoolreisje gr 1 t/m 7
~ ~
19, 20 en 21 juni
Kamp gr 8
~ ~
1, 2 en 3 juli

Musical gr 8

Dinsdag 25 en woensdag 26 juni
10 minuten gesprekken
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Agenda
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

03-06-2019

04-06-2019

05-06-2019

06-06-2019

07-06-2019

08-06-2019

09-06-2019

Vreedzame
school start
blok 6

Nieuwsbrief 10

Studiedag:
Alle kinderen
vrij

1e Pinksterdag

20:00-22:00 uur
GMRvergadering
Avond4daagse

Avond4daagse

Avond4daagse

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

10-06-2019

11-06-2019

12-06-2019

13-06-2019

14-06-2019

15-06-2019

16-06-2019

2e Pinksterdag:
Alle kinderen
vrij

Studiedag:
Alle kinderen
vrij

ANWB
Streetwise

Schoolreis
gr 1 t/m 7

Avond4daagse

Leerlingenraad
vergadering
Info-avond
Kamp gr 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

17-06-2019

18-06-2019

19-06-2019

20-06-2019

21-06-2019

22-06-2019

23-06-2019

Zomerrapport

Kamp gr 8

Kamp gr 8

Kamp gr 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

24-06-2019

25-06-2019

26-06-2019

27-06-2019

28-06-2019

29-06-2019

30-06-2019

10-minuten
gesprekken

Kennismaking
mentorklas LC
10-minuten
gesprekken

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

01-07-2019

02-07-2019

03-07-2019

04-07-2019

05-07-2019

06-07-2019

07-07-2019

Musical gr 8
voor leerlingen!

10:45 uur
Musical gr 8
voor opa’s en
oma’s en
oudleerlingen!

18:30 uur
Musical gr 8
voor ouders!

10:30-12:00 uur
Doorschuifochtend

Laatste
schooldag
12:45 uur Start
Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

13:00-14:15 uur
Vossenjacht
Nieuwsbrief 11

20:00-22:00
GMRvergadering

14:15 uur
Afscheid gr 8
Nieuwsbrief VS

Studiedagen - 7 en 11 juni
Let op: vrijdag 7 juni en dinsdag 11 juni zijn alle kinderen vrij in verband met
studiedagen!

ANWB Streetwise Project - woensdag 12 juni
Op woensdag 12 juni hebben we in de ochtend het ANWB Streetwise project bij ons op school. Dit is een praktisch,
maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool.
Het project is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van de leerlingen.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
1. In ‘Toet Toet’ leren de kinderen van groep 1 en 2 verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken.
Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
2. Tijdens ‘Blik en klik’ leren de kinderen van groep 3 en 4 over veilig oversteken. Het belang van het dragen van
de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto.
3. ‘Hallo Auto’ leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen bewust te maken van het feit dat je in het verkeer niet alleen afhankelijk bent van je gehoor. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in
deze les aan bod.
4. Bij ‘Trapvaardig’ oefenen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein hun praktische fietsvaardigheid. De
leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware
rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De les
wordt in het leslokaal met een theoretische inleiding gestart.

Schoolreisje

-

donderdag 13 juni 2019

De groepen 1 t/m 7 gaan op donderdag 13 juni op schoolreisje. Groep 1 t/m 4
gaan dit jaar met de bus naar Kinderparadijs Malkenschoten (Binky) in Apeldoorn.
Groep 5 t/m 7 gaan met de bus naar Slagharen.
Alle informatie heeft u inmiddels via SocialSchools ontvangen. Onder deze link alles nog een keer op een rijtje.
Wij wensen alle kinderen veel plezier!

Zomerrapport en rapportgesprekken
Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat we de leervorderingen van uw kind weer samenvatten in het
zomerrapport. Dit zomerrapport geven we mee op dinsdag 18 juni.
Voor de leerlingen van groep 1 geldt, is een kind gestart vóór 1 januari dan ontvangt het een zomerrapport. Is een
kind ná 1 januari gestart dan kunt u zich wel aanmelden voor een rapportgesprek waarbij de eerste maanden/weken
in de groep centraal staan, maar wordt er nog geen officieel rapport geschreven.
Op 25 en 26 juni heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de rapportgesprekken.
U ontvangt binnenkort de digitale uitnodiging via SocialSchools om een gesprek te plannen.
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Schoonmaakavond - donderdag 27 juni 2019 (herhaald bericht)
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1-2,
In de week voor de start van de zomervakantie kunnen wij hulp gebruiken bij het schoonmaken van de materialen
in de klas. De schoonmaakavond is dit jaar op donderdag 27 juni vanaf 19:00 uur. Bij het evenement in de agenda
op SocialSchools kunt u aangeven of u kunt komen helpen. Denken jullie aan een emmer en doeken?
U mag uiteraard ook bij ons aangeven dat u liever wat mee naar huis neemt.
Hopelijk komen er veel ouders en is het snel klaar!

Afscheid juf Francis en juf Patricia
Op vrijdag 28 juni, aan de vooravond van de laatste schoolweek, nemen we als
school afscheid van juf Francis en juf Patricia. Vanaf 11:00 uur is er een programma
voor en door de kinderen om dit afscheid luister bij te zetten.
Vanaf 13:00 tot 14:00 uur is er een receptie waarin genodigden en ouders van de
school afscheid kunnen nemen. Graag willen we u allen van harte uitnodigen om te
komen proosten met en op deze juffen.
’s Avonds gaat het team samen met de families van deze juffen nog uit eten bij
Steak’m in Nieuw-Dijk.
Tijdens de laatste schoolweek neemt juf Fleur het stokje van juf Francis al over. Zij zal de hele week voor groep 1-2
staan. Juf Francis zal nog wel enige momenten op de achtergrond aanwezig zijn. Juf Patricia zal wel gewoon haar
eigen groep draaien tijdens de laatste week.

De laatste schoolweken voor de leerlingen van groep 8!
De laatste schoolweken voor de leerlingen van groep 8 zijn nu echt aangebroken. De dagen zitten vol met het oefenen voor de eindmusical en voorbereidingen voor het schoolkamp. Op woensdagavond 12 juni is er om 19:00 uur
een informatieavond voor de ouders van leerlingen van groep 8. Deze informatieavond staat vooral in het teken van
kamp, maar er zal ook aandacht besteed worden aan de planning van de laatste schoolweken.
Noteer alvast in uw agenda:
Dinsdag 2 juli 10:45 uur: Musical gr 8 voor opa’s en oma’s en oud-leerlingen!
Woensdag 3 juli: 18:30 uur: Musical gr 8 voor ouders!

Plusklas
Het einde van het schooljaar nadert, dus zijn we ook bijna bij het einde van de plusklasbijeenkomsten van dit
schooljaar.
Het was een fijn jaar, waarin we veel ontdekt, besproken, onderzocht en gemaakt hebben met elkaar.
Op dit moment is iedere groep bezig rond het thema robots. Donderdag 6 juni werken we hier weer aan verder en
donderdag 27 juni sluiten we dit onderwerp en schooljaar af.
We nodigen de ouders van de plusklasleerlingen graag uit om te komen kijken naar de afsluiting van het onderwerp
robot. De datum is dus 27 juni en tijd wordt spoedig doorgegeven via SocialSchools.
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Informatieavond ‘Druk en dromerig: ADHD bij meisjes’ – woensdag 19 juni
Op woensdag 19 juni wordt er in het Albertusgebouw in Didam een thema-avond gehouden over ADHD bij meisjes.
Alle informatie vindt u onder deze link.

Nieuwsbrief Onderwijs Sport en Cultuur juni 2019
Onder deze link vindt u de Nieuwsbrief Onderwijs Sport en Cultuur juni 2019.

Sportbuurtwerk (herhaald bericht)
Op verschillende plekken in de gemeente Montferland worden gratis sportactiviteiten aangeboden. Het sportbuurtwerk wordt in Didam om de week op donderdagmiddag in sporthal de Muizenberg gegeven en is gratis toegankelijk
voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Meer informatie vindt u onder deze link.
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Contactgegevens
RK Daltonbasisschool St. Jozef
Wehlseweg 48
6941 DM Loil
tel 0316-223875
Email: Info.stjozef
@spodeliemers.nl
Facebook:
www.facebook.com/
Daltonbasisschool St Jozef
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