17 september 2021
Tafeltoets bovenbouw
In groep 7/8 zijn de tafels van 1 t/m 10 wat weggezakt na de zomervakantie. We zijn er
de afgelopen weken tegen aan gelopen dat keersommen en breuken bij een aantal
kinderen niet goed lukt omdat de tafels t/m 10 niet geautomatiseerd zijn. Om ze snel
weer op te halen hebben de kinderen volgende week donderdag een tafeltoets. De toets
staat in de agenda. Laat uw kinderen tijdig beginnen met oefenen: de tafels zijn
namelijk niet in 1 dag geautomatiseerd!
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Graafmachine gerepareerd
Via deze weg willen we Werner, de vader van
Esmee, bedanken voor het repareren (lassen) van
de graafmachine. Met name de kleuters zijn erg blij
dat ze er weer mee kunnen spelen!
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Gras en onkruid
Twan, de man van Monja, heeft het gras gemaaid
en het onkruid onder de banken op het schoolplein
weggehaald. Ook hem willen we via deze weg
bedanken. Het ziet er verzorgd uit!

Wat wil ik nog leren?
Iedere week staat er op het weekwerk de opdracht: wat wil ik nog leren? Bas wilde
graag leren een tunnel te maken voor Raai de Kraai. Hij heeft ook een naam bedacht en
die op een kaartje geschreven: voogul tunol.
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Belangrijke data
Za. 18/09 Fleur (groep 3) jarig

Ma. 20/09 Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij
Wo. 22/09 Sjuul (groep 3) jarig

Do. 23/09 Tafeltoets groep 7/8

Opkomst informatieavond
De opkomst van de informatieavond viel ons wat tegen. Slechts 55 % van alle ouders
was aanwezig.

Vroeg op school
Het valt ons op dat een aantal kinderen erg vroeg op school is. Om 8.10 uur zijn er al geregeld kinderen op het schoolplein. We
zijn uiteraard blij dat de kinderen zo graag naar school komen, maar de leerkrachten zijn pas vanaf 8.20 uur op het schoolplein.

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouders,
Ieder jaar organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten een aantal leuke activiteiten voor de kinderen: Sinterklaas,
Kerst, carnaval, schoolreisje, etc. We hopen dat dit jaar weer wat meer mogelijk is vanwege Corona dan vorig jaar!
Om dit mogelijk te maken willen we jullie vragen de jaarlijkse ouderbijdrage aan ons over te maken. Zoals vermeld op de
jaarvergadering is deze verhoogd naar 30 euro per kind. Je kunt dit rechtstreeks over maken op het rekeningnummer van de
OR: NL02 ABNA 0883 8305 74 tnv MEL van Petersen - van Stratum. Of via het betaalverzoek dat we volgende week in de
ouder-app zullen sturen. Vergeet niet de naam/namen van je kind(eren) te vermelden!
Dank!
De OR (Ilse, Gwen, Hanneke, Sharon en Marjan)

Berichtje van juf Mandy
Dank jullie wel!
Ik werd het afgelopen weekend blij verrast met een kaartje namens de ouders en kinderen van Sint Jozef. Erg lief! Het was ook
leuk om op de kaft van de kaart de foto’s van de kinderen allemaal te zien. Dat doet goed.
Helaas duurt het herstel wat langer dan dat ik had verwacht en gehoopt. Zodra het kan, kom ik een kijkje nemen op school.
Groetjes juf Mandy

Update: juf Mandy herstelt niet goed en is vandaag weer opgenomen in het ziekenhuis.

Trakteren op school
We hebben ruim een jaar lang voorverpakte (grotendeels ongezonde) traktaties
gehad op school. We gaan de gezonde zelfgemaakte traktaties weer promoten en
toestaan. Uiteraard vertrouwen we erop dat u de nodige hygiënemaatregelen treft
als u een traktatie zelf maakt.

Letter “k” leren schrijven
Ieder jaar weer blijft het in groep 3 een moeilijke
schrijfletter om te leren: de letter k. Deze week hebben de
kinderen van groep 1/2/3 het woord ‘ik’ geleerd. De
leerlingen van groep 1 en 2 hebben zichzelf nagemaakt met
klei en groep 3 heeft de schrijfletter k gekleid. Als de
kunstwerken helemaal hard zijn geworden mogen ze mee
naar huis.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Studiedag maandag 20 september
Aanstaande maandag is de eerste studiedag van het schooljaar. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij. We gaan
deze dag ons leesplan evalueren aan de hand van een aantal artikelen over leesondrwijs en de leerlijn technisch lezen. Eventueel
stellen we het een en ander bij op leerlingniveau.
Tevens krijgen we een online presentatie van een nieuwe wereldoriëntatiemethode: Faqta. We hebben overleg over de
Kinderboekenweek, we bekijken onze huisstijl: zo leren, leven en werken wij op daltonschool Sint Jozef en ten slotte bekijken we
onze website kritisch en inventariseren we wat we willen veranderen om de website up-2-date te houden. Een druk, veelzijdig
programma.
De kinderen verwachten we dinsdag 21 september om 8.30 uur weer op school!
Techniek groep 1 t/m 8
Hieronder treft u enkele foto’s aan van het techniekuurtje vandaag in groep 1 t/m 8.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl
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