18 maart 2022
Onderwijskundige rapporten groep 8
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 8 het onderwijskundig rapport mee
naar huis gekregen. Dit rapport is een overdrachtsdocument met informatie over de
leerling die van belang is voor het vervolgonderwijs. Naast het onderwijskundig rapport
ontvangt de middelbare school de uitdraaien van de CITO’s en straks ook het resultaat
van de Eindtoets.
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Vakantierooster 2022-2023
In de bijlage treft u het vakantierooster van schooljaar 2022-2023 aan. Hierin staan de
vakanties voor komend schooljaar vermeld. Aan het eind van het schooljaar ontvangt
u het vakantie– en activiteitenrooster van school met vakanties, studiedagen en
geplande activiteiten.
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Dinsdag 22 maart studiedag
Volgende week dinsdag, 22 maart, is er een studiedag. De kinderen van groep 1 t/m 8
zijn deze dag vrij. Tijdens deze studiedag gaan we periodedoelen uitwerken, input
verzamelen voor het nieuwe jaarplan en de laatste puntjes op de “i” zetten met
betrekking tot het groepsplan.

Week van het leesplezier

Belangrijke data
Di. 22/03 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij
Vr. 25/03 13.30 uur talentenshow

Controle dictee groep 4/5
Vrijdag 25 maart hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De
leerlingen krijgen hiervoor een blad mee naar huis met de categorieën en voorbeeld
woorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de toets komen de volgende categorieën
aan bod.

Groep 4

- Woorden met au of ou (pauze, rauw, zout, vrouw)
- Woorden met de letters -ij en -ei (bijna, rijp, keizer, plein)
- Woorden met -eeuw, -ieuw, -uw (leeuw, nieuw, duw)

Groep 5

- Woorden met au(w) of ou(w) (augurk, klauwen, inhoud, juffrouw)
- Woorden met -cht (achteruit, luchtbed, dochter)
- Woorden met -je, -tje of-etje (huisje, autootje, slangetje)

Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per
week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij
klachten een (zelf)test te doen. De leerlingen in de bovenbouw kunnen voorlopig nog
testen via school krijgen.
Talentenshow
Aanstaande vrijdag is er weer een talentenshow. Ouders zijn weer van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Danny Schuurmans. Ik ben 25 en woon in Ravenstein. Ik zit momenteel in het derde
jaar van de pabo in Arnhem. Tot de zomervakantie mag ik stage komen lopen hier in Niftrik op de
St Jozef en daar heb ik veel zin in. Ik ben op de dinsdagen en de vrijdagen aanwezig. Mocht u nog
iets willen vragen, spreek mij dan gerust aan.

Inzamelingsactie Oekraïne op Sint Jozef

Bedankt voor je steun aan Oekraïne
Beste Danielle,

Enorm bedankt voor je donatie van € 478,30 aan Giro555 voor de mensen uit Oekraïne!
Dankzij jouw steun kunnen de samenwerkende hulporganisaties hulp bieden aan de Oekraïense
bevolking. Onze hulpverleners werken met man en macht om zoveel mogelijk mensen te helpen, met
voeding, onderdak, medische en psychosociale zorg. Alle hulp is nodig, dus deel de actie op socials
en roep vrienden en familie op ook te steunen.
Samen in actie voor Oekraine.
Bedankt voor je steun!
Kees Zevenbergen
Actievoorzitter van Giro555

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

Thema boerderij groep 1/2/3
In groep 1/2/3 zijn we bezig met het thema boerderij. In de huishoek
zijn al veel (knuffel) dieren te vinden. Ook heeft groep 3 deze week
allemaal hun favoriete boerderij dier gekleid.

Week van het leesplezier
Volgende week (21 t/m 25 maart) doen we met groep 4/5 en groep
7/8 mee met de week van het leesplezier. Samen met Paul van Loon
(groep 4/5) en André Kuipers (groep 7/8) gaan de leerlingen op een
luchtige manier ervaren hoe leuk lezen is. Elke dag gaat de groep
ongeveer 15 minuten aan de slag met een leescadeautje, digibord
opdrachten en een tekst.
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