Nieuwsbrief 14: 22 december 2017
Data om te onthouden:
Vrijdag 22 december: studiedag, de kinderen zijn vrij.
Maandag 8 januari: luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Dinsdag 16 januari: ouderavond groep 4/5 GGIGA
Donderdag 1 februari: ouderavond (dit is de juiste datum, excuses)
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
GGIGA project in groep 4/5
In januari starten wij in groep 4/5 met GGIGA (Goed, Gedrag In Groep Aanleren). Deze lessen
zijn er op gericht om meer rust in de klas te creëren en de groepsdynamiek te verstevigen en
worden verzorgd door twee begeleiders van Gedragpunt. Zij hebben veel ervaring met
groepsprocessen. De lessencyclus GGIGA is gericht op groepsdynamica, sociale vaardigheden
en regels en afspraken in de klas.
Zowel de leerkrachten, als de kinderen krijgen opdrachten om in de klas aan te werken,
gedurende de weken dat het project loopt.
Op 16 januari is er van 19.30 uur tot 20.30 uur een voorlichting voor de ouders van de
leerlingen van groep 4/5.
Kleine verbouwing

In de kerstvakantie wordt er een dubbele deur geplaatst
tussen het kleuterlokaal en het achterste lokaal.
Het voordeel hiervan is dat de twee kleutergroepen
makkelijk kunnen samenwerken, want in januari start de
tweede kleutergroep vanwege het toenemende aantal
kleuters.
Juf Denise en juf Wendie zijn al druk bezig met het inrichten van het achterste lokaal. Eerst
moest dat lokaal leeggehaald worden en ook hebben wij kleutermeubilair mogen lenen van
een andere school. In de kerstvakantie wordt het speelhuis van De Sint Maartenschool
afgebroken en in het achterste lokaal weer in elkaar gezet. We zijn heel erg blij met
hulpvaardige vader/opa’s, die ons hierbij helpen

Super, heel erg bedankt lieve vaders en opa’s!

De Thema-ouderavond is op 1 februari 2018
Voor ouders en belangstellenden
Onderwerpen die aan de orde komen:
 Veilig online
 Hoe stimuleren we het lerend vermogen van kinderen
 Vergroten van de woordenschat
 Het nieuwe rapport
Wij informeren u in januari.
Kerstfeest
Wat was het een geslaagde dag woensdag 20 december, eerst naar de kerk waar onder
leiding van Anna uit volle borst kerstliedjes gezongen werden en leerlingen van groep 8 het
kerstverhaal vertelden. En dan de prachtig ingestudeerde dansjes van de engelachtige
kleuters, heel sfeervol en leuk dat er zoveel ouders en belangstellenden waren.
De kerstcommissie heeft dit jaar in overleg met de kinderen gekozen voor een diner
verzorgd door ouders en kinderen. Er waren heerlijke hapjes, waar met smaak van werd
gegeten. Alle blije gezichten, mooie gekamde haren en prachtige kleren maakten het diner
tot een mooi feest. Extra bijzonder was het dit jaar dat de juffen hulp kregen bij het
bedienen van de kinderen van in stijl geklede obers.
Daarna de glühwein buiten, waar de kerstman en een ware engel, de ouders opwachten
voor een drankje met mooie kerstmuziek.
Van 19 uur tot 21 uur heeft het team met de ouderraad en de MR het jaar geëvalueerd en
alvast een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Terugblik

Als wij terugkijken op 2017 kunnen we stellen, dat er een hectische periode was rondom het
vertrek van Yvonne Zeegers. Velen van u hadden vragen en het leek alsof er een kloof
ontstond tussen het team en de ouders, omdat er verschillende belevingen waren. Doordat
er verschillende gesprekken zijn geweest, waarbij alles gezegd en gevraagd kon worden is
het mogelijk om een streep te zetten onder het verleden.

Het team van De Sint Josephschool dankt u voor de prettige samenwerking en het
vertrouwen dat zij ervaren. Het gevoel ”wij gaan samen voor de kinderen en onze school in
De Noord” draagt bij tot een veilige omgeving, waar ieder kind er toe doet.
Wij wensen u heel gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.

Namens het team, Jannie Baron

Aanwezigheid Jannie:






maandagochtend 8 januari
dinsdag 9 januari
woensdag 10 januari
donderdagochtend 11 januari
vrijdag 12 januari

