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NIEUWSFLITS nr . 1

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Klaar voor de start!
We zijn weer van start gegaan! Hopelijk heeft u kunnen genieten van een onbezorgde zomervakantie.
Zonnig en warm was het in elk geval op heel veel
vakantiebestemmingen en ook thuis. We hebben er
weer heel veel zin in!
Maandag 20 augustus startten 426 leerlingen en 34
leerkrachten met het nieuwe schooljaar. Welkom aan
alle nieuwe leerlingen en medewerkers, we hopen
dat jullie je snel thuis voelen op de St. Jozef en elke
dag huppelend naar school komen en fluitend weer
naar huis gaan.
Prettig omgaan met elkaar; de Gouden Weken
Tijdens de eerste dagen en weken leren de groepsleerkrachten en de kinderen elkaar beter kennen,
voor zover nodig. Er worden afspraken gemaakt over
de regels en afspraken in de klas en in de school/op
het plein. We herhalen in de groepen de Gemeenschappelijke vormen en routines, zodat (nieuwe)
leerlingen weer weten hoe we met elkaar omgaan.
Ook voor de nieuwe leerkrachten is er een scholing
georganiseerd, zodat ook zij snel weten hoe en wat.
Schoolgids en Jaarkalender
Maandag j.l. hebben alle oudste kinderen van het
gezin een schoolgids/jaarkalender mee naar huis
gekregen; boordevol informatie over het nieuwe
schooljaar. We zijn blij met het resultaat en hopen
dat u dit document goed zult kunnen gebruiken.
Informatieavonden
Op donderdag 30 augustus is de eerste informatieavond voor de ouders van de groepen 8. Van 19.0019.30 uur geven de leerkrachten informatie over het
programma in de groepen 8 en daarna sluit Baud
Vandenbemden aan om de ouders in een interactief
programma mee te nemen in het thema ‘loslaten’;
een zeer interessant programma. Vol = vol.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 ontvangen u
graag op woensdag 5 september tussen 19.00-20.30
uur om u te informeren over het programma van het
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komend schooljaar. Het programma voor deze informatieavond ziet er als volgt uit:
19.00-19.30u
Eerste ronde in de klas. Leerkracht(en) van de groepen stellen zich voor en verzorgen een leuke kennismakingsoefening. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen n.a.v. de powerpoint (u ontvangt de
powerpoint uiterlijk 31 augustus via de leerkracht)
19.30-20.00u
Informele gedeelte met koffie en thee. Ontmoeting
en eventueel wisselen van locatie.
20.00-20.30
Tweede ronde in de klas. Leerkracht(en) van de groepen stellen zich voor en verzorgen een leuke kennismakingsoefening. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen n.a.v. de powerpoint (u ontvangt de
powerpoint uiterlijk 31 augustus via de leerkracht)
We verwachten u allemaal!
SchoolAPP en website
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn we volop bezig om de website en ook onze SchoolApp weer
up to date te maken. Nog even geduld alstublieft!
STaal!
In de groepen 4 t/m 8 wordt een nieuwe Taal- en
Spellingmethode ingevoerd dit jaar; STaal. We waren
al een poosje toe aan een nieuwe methode en we
denken hiermee een mooie, gedegen aanpak te hebben. Tijdens de informatieavond en ook gedurende
het schooljaar, zullen we u op de hoogte houden van
onze ervaringen. Neem bij vragen gerust contact op
met de leerkracht.
Oud-leerlingen ontdekken de wereld
In onze visie staat dat we onze leerlingen willen helpen op te groeien tot zelfbewuste wereldburgers.
Citaat: “Op onze school kunnen kinderen groeien en
bloeien. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze
kunnen en hoever ze kunnen komen”.
Hoe geweldig is het dan, wanneer kinderen letterlijk
de wereld gaan ontdekken? Deze week ontving ik van
twee oud-leerlingen de vraag of we hen willen ondersteunen om die wereld te ontdekken. Natuurlijk!

Verderop in deze nieuwsflits vindt u een stukje tekst
van onze oud-leerlinge Roos Koopman. Zij gaat op
expeditie en heeft hiervoor natuurlijk sponsors nodig.
Door o.a. speelgoed in te zamelen en weer te verkopen, hoopt ze haar droom waar te maken. Helpt u
mee?
Graag tot de volgende nieuwsflits!

Jarigen

Tot en met 6 september 2018
23 aug

Jesper

3A

25 aug

Mila

8A

26 aug

Jayvi

7A

28 aug

Lotte

8B

28 aug

Siem

3A

31 aug

Dani

6A

31 aug

Tim

0-1-2D

1 sept

Juf Caroline

0-1-2A

3 sept

Thijs

4A

3 sept

Saphira

3A

4 sept

Mart

3B

5 sept

Samuel

5B

5 sept

Bente

8A

6 sept

Emma

8B

6 sept

Raf

5A

Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Hoi, ik ben Roos Koopman, ik
ben een oud leerling van de
St. Jozef school en ik heb een
passie voor outdoor sporten.Zelf sport ik ook veel: ik
hockey vier keer per week en
geef ook keeperstraining op
de hockeyclub. Deze winter
wil ik op avontuur naar Noorwegen. Dit is een zes weken
durende reis waar je op expeditie gaat op de hoogvlaktes. Deze reis is natuurlijk niet alleen maar fun: je
zult elke ochtend van 8 tot 11 je schoolwerk moeten
bijhouden. Tijdens de reis staat je persoonlijke en je
sociale ontwikkeling in de schijnwerpers bijvoorbeeld
hoe gedraag je je in een groep? Want op de expeditie
zal je er toch met z’n allen moeten overleven. Natuurlijk hangt er aan zo'n vette reis een behoorlijk
prijskaartje. Laten we zeggen; als 395 mensen tien
euro doneren, zit ik goed. Om mijn doel te bereiken
heb ik uw hulp nodig! Zaterdag 2 september is de
speelgoedmarkt in Geldrop. Hiervoor zamel ik speelgoed in om daar te verkopen. Op de St. Jozef school
kunt u het speelgoed inleveren in de aula van de Papenvoort.
Dus heeft u nog oud speelgoed thuis liggen? Ik ben
er erg blij mee! U kunt speelgoed inleveren tot donderdag 30 augustus 15.00 uur aan de beide locaties.
Alvast heel erg bedankt!
Voor meer informatie kunt u mij mailen:
roosjekoopman@gmail.com
Op de hoogte blijven over mijn reis? Dat kan op mijn
blog: https://roos-naar-noorwegen.webnode.nl/
Voor meer informatie over de reis :
http://www.wyldeleren.eu/

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Do. 30 aug:

Informatieavond groepen 8
19.00-21.00 uur

Wo. 5 sept:

Informatieavond groepen 1 t/m 7
19.00-20.30 uur (uitnodiging volgt)

Kinder-Atelier Riel in Geldrop
Ben je 7 t/m 13 jaar? Zit je boordevol goede ideeën
en werk je graag met allerlei materialen?
Dan is Kinder-atelier Riel een leuke uitdaging voor
jou!! Kinder-atelier Riel biedt een creatieve kindercursus. De cursus duurt 10 weken. We werken aan
korte of langere projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het plezier hebben, om
iets moois te maken staat voorop!
Aanmelden kan doorlopend!!
Tijden: Donderdagmiddag 15.15 – 16.45 uur (aanvang
eerstvolgende cursus is op 13 september)
Voor aanmelding en meer informatie: Atelier Riel
Rielsedijk 11 5663 PJ Geldrop
E: rielatelier@gmail.com www.atelier-riel.nl

