Nieuwsbrief december 2019

Belangrijke data

21 december t/m 5 januari: kerstvakantie
14, 15 en 16 januari: schoonmaakavond BB, KB, MB
27 januari: MR
3 februari: OV
6 en 11 februari: oudergesprekken
14 februari: studiedag. Leerlingen hebben vrij
15 t/m 23 februari: voorjaarsvakantie

Nieuws van de directie
Met veel plezier is het kerstverhaal gespeeld in de kleuterbouw, Hier een paar
plaatjes van het spel in groep 1-2 b
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We wensen iedereen een prachtig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar
Team Jozefschool
We sluiten het jaar af met een terugblik op sfeervolle feesten.
Sinterklaas
Er is veel stille voorbereiding geweest en zeker rond het Sinterklaasfeest vraagt dit veel van
werkgroepen….met een prachtig resultaat. Eerst het versieren van de school en het
herschrijven van het verhaal. De spannende tijd waarin super gespeeld en gewerkt is rond
het Sinterklaasthema. Teksten lezen en of schrijven over Sinterklaas zorgt altijd voor extra
motivatie. De ontknoping van het verhaal samen met de Sint en zijn Pieten in de aula met
daarin ruim 300 leerlingen die ademloos luisterden en heerlijk meezongen met de
schoolband. De optredens verzorgd door de kinderen in de groepen. Het genieten van de
cadeautjes. Geweldige surprises in de bovenbouw en de mooie sfeerbeelden op
ouderportaal.
Kerst
Even een rustdag voor de leerlingen en na het extra lange weekend zijn de voorbereidingen
voor de Kerst gestart. De werkgroep heeft de kerststal neergezet in het decor van de musical
om gelijk een mooie sfeer te creëren.
Het meisje met de zwavelstokjes door groep 6
Samen een musical inoefenen en daarna neerzetten met 30 leerlingen is een uitdaging in
zo’n korte tijd. Het vraagt veel qua samenwerking, teksten uit je hoofd leren, liedjes inzingen
en allemaal op het juiste moment op de juiste plek staan en ook met de zorgvuldig
uitgezochte kledingstukken en attributen. Volgehouden aandacht, rekening houden met
elkaar en daarna echt als sterren stralen.

2

Nieuwsbrief december 2019

Het werken naar de viering in de kerk toe rond het thema vrede.
Via de methode Trefwoord zijn er veel verhalen verteld en is er gepraat in de groepen rond
het thema vrede. Spiegelverhalen worden afgewisseld met het kerstverhaal. Er is veel
gezongen in de groepen. Er is door groep 8 geoefend voor het kerstkoor. De muzikale
begeleiding vraagt veel oefenen en afstemmen.
Het kerstverhaal is gespeeld vanuit het oogpunt van de herders waarbij leerlingen uit allerlei
groepen met elkaar oefenden op school en in de kerk.
De groepen zijn versierd en het pad is prachtig verlicht. De oudste leerlingen begeleiden de
kleuters naar de kerk en daar is met heel veel extra belangstellenden de viering gehouden.
Het gezamenlijk eten in de groepen
Het is een prachtig effect als leerlingen (samen met hun ouders) iets lekkers meenemen voor
het kerstdiner. Aandacht voor elkaars lekkernijen en als je iets gemaakt hebt smaakt het
echt heerlijk en eet je ook graag van iets wat een ander heeft gemaakt.
Veel sfeer in de groepen bij het eten en het bij elkaar zijn en er allemaal stralend bij zitten is
mooi om het jaar af te sluiten.
Heel veel inzet van ouders zowel op school als thuis
Ook hierbij weer een super werkende werkgroep en ontzettend veel inzet van heel veel
ouders. Geniet straks nog na van de mooie plaatjes op ouderportaal.
Start in januari 2020
Op de studiedag hebben we gewerkt rond het thema meer begaafden en zijn we alvast
gestart met het voorbereiden van de nieuwe projecten gelijk na de kerstvakantie. Samen
onderzoekend leren en met gebruik van het verdiepend taal en lezen met o.a. het
expertlezen.
Er zijn bij de thema’s heel veel nieuwe boeken aangeschaft die leesbegrip en leesmotivatie
zeker zullen verhogen. Met Tonny Bruijn van de Activiteit is er met het team in december
geoefend met expert lezen om samen verdieping te creëren.
Tot en met groep 4 gaan we werken rond het thema DE RUIMTE
Bij de andere groepen wordt een thema in gezet die zowel bij de taalmethode past als bij de
wereldoriëntatie.
Inspectiebezoek naar didactisch handelen op 14-1-2020
De kwaliteit van de instructie is zeker mede bepalend voor schoolresultaten. Tijdens
studiedagen en tussentijdse momenten wordt het didactisch handelen steeds besproken.
Waar kunnen we van elkaar leren. Door middel van collegiale consultatie, het gezamenlijke
voorbereiden van projecten en reken- en taalblokken, het inzetten van kijkwijzers , het
bespreken van de resultaten bij de trendanalyse cursussen houden we zicht op instructies en
het didactisch handelen. Zo blijven we het onderwijs samen versterken.
We rekenen erop dat de inspectie dit terug ziet en houden jullie daarvan op de hoogte.
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CITO afnames
Januari is de maand waarin de CITO’s afgenomen worden. Het staat op de kalender en we
hopen dat er zo weinig mogelijk verzuim is zodat we snel zicht hebben op alle resultaten .
Schoonmaakactie eerste ronde
Hierover zijn jullie apart geïnformeerd.

Nieuws van het praathuis

-

Drechterland Mondiaal gaat een praatgroep oprichten.
Doelgroep: Migrantenvrouwen die hun inburgeringsexamen gedaan hebben en het
Nederlands spreken niet kwijt willen raken.
Doel: Gezellig praten met elkaar, luisteren naar elkaar, leren van elkaar en lachen met elkaar.

Het is geen school, geen papier, pen of boek nodig. Wil je iets opschrijven, dan mag dat natuurlijk.
-

Grootte van de groep: minimaal 4, maximaal 6 deelnemers. Zijn er meer aanmeldingen dan
worden er meer groepjes gevormd.
Waar: In Hoogkarspel, in Hem/Venhuizen. Locatie wordt nog vastgesteld.
Wanneer: We proberen in Januari te starten, welke dag wordt in onderling overleg
vastgesteld.
Tijdsduur: wordt ook in onderling overleg vastgesteld.
Vrijblijvend, nee, in een kleine groep kun je niet worden gemist.
Kosten: Geen

Contactpersoon voor vragen en opgeven.
Lies en Gerard van der Vliet.
Tel: 0643540334
Email: gkam.vandervliet@quicknet.nl
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Nieuws van de verkeerswerkgroep
In de vorige nieuwsbrief hadden wij een prijsvraag voor wie de meeste plekken herkenden waar de markering
“zet je licht aan” was gezet. Helaas heeft niemand deze ingevuld en kunnen we de prijs niet uitreiken. Wij
hopen natuurlijk wel dat jullie enkele gezien hebben op de weg naar en van school.

Wintertijd: de dagen zijn korter en het is langer donker. Belangrijk dus om zichtbaar op pad te gaan. Wij
geven je tips!
5 tips om verlicht te fietsen
1. Zet je verlichting aan
Een open deur, maar toch wordt het soms vergeten. Heb jij hier moeite mee? Misschien helpen deze tips:
• Bedenk een cue. Bijvoorbeeld: Als de straatverlichting aan is, doe ik mijn fietsverlichting ook aan.
• Vraag iemand thuis of ze jou willen herinneren aan het aanzetten van je verlichting.
• Zorg voor verlichting die automatisch aangaat tijdens het fietsen.
2. Controleer regelmatig of de fietsverlichting werkt
Volgens de wettelijke regels moet fietsverlichting voortdurend zichtbaar zijn en mogen de lichten niet
knipperen of anderen verblinden. Dit heb je bij je eigen fiets zo gecheckt. Maar hoe zit het met de verlichting
van bijvoorbeeld je kinderen? Spreek samen af dat iedereen het direct laat weten als de verlichting niet werkt.
Stuk? Ga dan snel door naar tip 3 en 4!
3. Zorg voor reservelampjes en -batterijen
Losse lampjes zijn - zeker als noodverlichting - handig. Zolang je ze niet vergeet mee te nemen én de batterijen
nog werken natuurlijk. Bewaar reservelampjes en -batterijen het liefst op een vaste plek. Zo weet iedereen ze
thuis te vinden. Ook is het verstandig om een extra setje bij je te hebben, mocht je vaste fietsverlichting het
onderweg begeven.
4. Repareer je fietsverlichting snel
Heb je vaste fietsverlichting? Top! Deze vergeet je namelijk niet mee te nemen. Stuk? Repareer je verlichting
zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker. Lukt het niet meteen, plan dan gelijk een moment in waarop je dit
kan doen en gebruik in de tussentijd losse lampjes. Zo voorkom je uitstelgedrag.
5. Opvallende kleding en accessoires
Verlichting is key, maar heb je ook wel eens nagedacht over je outfit? Een donkere jas valt niet op in het
donker. Een reflecterende jas wel. En wist je dat naast werkende fietsverlichting, wielreflectoren ook verplicht
zijn op de fiets?
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3 tips om op te vallen in het donker als voetganger of hardloper
Val jij al op in het verkeer? Als fietser doe je dit gemakkelijk door met fietsverlichting te fietsen. Maar ook als
voetganger ben je extra kwetsbaar als je niet goed zichtbaar bent in het donker. Daarom hebben wij een aantal
tips op een rijtje gezet.

1. Ga voor opvallende kleding
In de winter dragen we vaak sobere kleuren. In het verkeer niet altijd even handig. Kies liever voor een
opvallende jas met bijvoorbeeld een reflecterende streep. Zo ben je beter te zien voor andere weggebruikers.
2. Val op met accessoires
Valt je kleding niet zo op in het donker? Dan zijn er genoeg accessoires beschikbaar om ervoor te zorgen dat je
goed zichtbaar bent. Denk bijvoorbeeld aan een verkeershesje of lichtgevende armband. Ook als je graag
hardloopt een veilig idee!
3. Verlicht je hond
Heb je een hond? Ook voor jouw ‘Bello' of ‘Mazzel’ is er een mooie accessoire! Online kun je namelijk genoeg
verlichte halsbanden of hondenriemen vinden. Zeker als je op meer afgelegen plaatsen wandelt is dit geen
overbodige luxe. We hopen dat deze tips je helpen zichtbaar op pad te gaan!

Bij deze wensen wij jullie fijne kerstdagen en een veilig 2020 toe

Groeten van de verkeerswerkgroep.
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Nieuws van de OV
De Sint Commissie had het sinterklaasfeest weer goed voor elkaar. Het was een prachtig
feest en de kinderen hebben genoten. Ondertussen had de Kerst Commissie haar eerste
vergadering al gehad en zodra de sint het land uit was werd de school weer omgetoverd in
de kerstsferen. Ook alle klaslokalen zagen er weer prachtig uit. Het einde van het jaar is bijna
in zicht dus mogen de kinderen, juffen en meesters genieten van een welverdiende vakantie.
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en leergierig 2020!
Met vriendelijke groet,
Mara Tellman (Voorzitter OV)

Nieuws van de Bijenkorf
Hallo ouders,
Vanaf 1-1-2020 komen de vaste dagdelen bij de Bijenkorf te vervallen. U krijgt de
mogelijkheid om uw peuter op 2 dagdelen naar u wens te komen brengen. We zijn alle 5 de
ochtenden open, u kunt uit alle 5 de ochtenden kiezen.
Hierdoor kunnen wij meer aansluiten bij uw wens. Kom gezellig langs bij de Bijenkorf om
sfeer te proeven, dit kan iedere dag van 9:00-9:30. Of voor meer informatie over de
plaatsing en planning kunt u contact opnemen met Kappio.

Groetjes,
De juffen van peuterschool de Bijenkorf.
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