Nieuwsbrief 20: 9 februari 2018
Data om te onthouden:
Vrijdagmiddag 9 februari: Carnaval
Vrijdag 9 februari: 15.00 uur-15.15 uur Kunst kijken
Week van 12 februari: 10-minutengesprekken
Donderdag 15 februari: laatste dag invullen tevredenheidsenquête
Maandag 19 februari: Hoofdluiscontrole groep 8
Maandag 19 februari: Adviesgesprekken groep 8. Leerlingen groep 8 ’s middags vrij.
Woensdag 21 februari: Open dag en inschrijven nieuwe leerlingen
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij. Begin van de
voorjaarsvakantie.
Maandag 5 maart: Luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Maandag 19 maart: St. Josephdag
Donderdag 29 maart: paasbrunch: Continurooster: de kinderen blijven over en gaan om
14.00 uur naar huis.
Alvast voor uw agenda: Vrijdag 15 juni: Schoolfotograaf
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Beste ouders,
Opgeven nieuwe leerlingen
Op woensdag 21 februari tussen 9.00 en 11.00 uur
kunt u uw kind(eren) inschrijven die in het
schooljaar 2018-2019 vier jaar worden.
Tijdens deze ochtend is er gelegenheid om in de
klassen te kijken en er zijn ouders, leerlingen en
leerkrachten ,die u van alles kunnen vertellen over
de Sint Josephschool.
Ook andere belangstellenden heten we van harte welkom op die ochtend. Voor ons is het
erg belangrijk om op korte termijn (uiterlijk 30 maart) te weten, hoeveel kleuters wij kunnen
verwachten voor komend schooljaar. Dit in verband met de planning van het aantal groepen
dat we komend schooljaar moeten formeren.
Wilt u ook uw buren, kennissen en vrienden attenderen op de inschrijfochtend op woensdag
21 februari?
Afwijking rooster
Als de school vanwege festiviteiten afwijkt van de jaarplanning, b.v. bij de paasbrunch op
donderdag 29 maart, dan gaat de school om 14.00 uur uit.
Als u niet in de gelegenheid bent uw kinderen op te halen dan zorgt de school voor opvang.
Wel graag even melden bij de leerkracht.

Enquête ouders
Tot en met 15 februari heeft u de gelegenheid om de enquête in te vullen. Op dit moment
heeft 40% van de ouders gereageerd, wij gaan voor de 100%. Voor ons is het belangrijk om
te weten hoe u over de school denkt en waar wij meer aandacht aan moeten schenken.
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 12 februari van 11.30 uur tot 14.00 uur
Dinsdag 13 februari tot 14.00 uur
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari tot 10.30 uur
Vrijdagochtend 16 februari tot 10.00 uur
De schoolfotograaf
De schoolfotograaf bezoekt onze school dit jaar op vrijdag 15 juni.
Deze datum staat nog niet vermeld in de schoolkalender, vandaar
dat wij de datum alvast vermelden in de nieuwsbrief.
Verkeerssituatie rond de school
Er zijn helaas nog steeds mensen, die met hun auto voor een
onveilige verkeerssituatie zorgen rondom de school.
Wij vragen u, om iedereen erop te attenderen om vanaf de Middenweg via de
Plaetmanstraat de Rozenhoutstraat in te rijden. En vanaf de Alton via de Torenburgstraat
naar de Rozenhoutstraat.
U kunt dan uw kind(eren) aan de kant van de school laten uitstappen en doorrijden.
Blijft u nog enige tijd op school, parkeert u dan in de daarvoor bestemde parkeerhavens.
Mochten deze vol zijn, dan kunt u parkeren langs het schoolplein.
Wilt u er wel op letten, dat u doorrijdt tot de parkeerhavens bij de gymzaal en daar achter
elkaar aansluit?
Houdt u ook rekening met de uitrit van de bewoners?!
Wij hopen dat u hier extra op wilt letten, zodat alle ouders hun auto kunnen parkeren en
natuurlijk het belangrijkste, dat de kinderen veilig naar school kunnen!
De website
Onze schoolwebsite wordt sinds dit schooljaar zoveel mogelijk
up to date gehouden. U vindt er de nieuwsbrieven, MR notulen,
formulieren (die u zelf kunt printen), de kalender, de schoolgids
en foto´s van schoolacitiviteiten.
Verder is er een speciale pagina; ´Laatste nieuws en informatie!´
waarop u belangrijke datums en informatie terug kunt vinden. Alles kunt u vinden
op www.stjosephdenoord.nl.
Heeft u tips of zijn er andere dingen die u graag terug ziet op de website, dan kunt u mailen
naar m.rodenburg@atriumscholen.nl.

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag is er in groep 8 hoofdluis geconstateerd.
De betreffende ouders zijn geïnformeerd.
Wij willen u hiervan op de hoogte stellen, zodat u uw kind(eren) zelf ook thuis kan
controleren. Deze controle is belangrijk om verdere verspreiding van hoofdluis te
voorkomen.
De eerstvolgende controle van de betreffende klas is op maandag 19 februari.
Controle voor de gehele school is op maandag 5 maart na de voorjaarsvakantie.
Graag geen ingevlochten haren deze ochtend.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr. 0654977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis

Beste ouders / verzorgers
Namens de leerlingenraad willen wij geld inzamelen voor
de school om het schoolplein te verbeteren en op te knappen.
Daarom willen wij flessen inzamelen en een sponsorloop
organiseren.
De St. Josephdag vindt plaats op maandag 19 maart.
De sponsorloop vindt plaats op vrijdag 29 juni. Daarover volgt
later meer informatie.
Wij gaan vanaf maandag 12 februari de plastic flessen (met
statiegeld) inzamelen in de speelzaal. Daar zal een grote zak
liggen voor de flessen.
Zou u de flessen daar in willen leveren?
Groetjes van de leerlingenraad.

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf dinsdag 6 februari kom ik stagelopen in groep 6/7 bij Liset.
Mijn naam is Luka Hink, ik ben 19 jaar en kom uit Langedijk.
Ik ben tweede jaars iPabo student en ben vanaf nu iedere dinsdag en
soms een gehele week te vinden in de klas. Ik zal daar mijn stage
opdrachten uitvoeren, wat inhoudt dat ik lessen geef en met groepjes
kinderen ga werken.
Ik ben hier te vinden tot eind juli. Mocht u verdere vragen hebben ,loop
gerust even binnen!
Vriendelijke groeten, Luka Hink

Van de Ademcoach…..
De ademcoach kijkt naar waar de adem is, of niet is. Door dit patroon te observeren kan je
kijken waar er spanning / emotie vast zit in het lichaam. Door emoties ( spanning, verdriet,
boosheid) vast te houden kunnen er blokkades ontstaan in het lichaam.
Soms weten we ook niet waarom we steeds ergens boos om worden, getriggerd worden,
verdrietig worden. Juist voor kinderen is dit moeilijk.
Diep verbonden ademhalen maakt deze emoties vrij zodat we hier geen last meer van
hebben of dat deze nog groter gaan worden. Je kan weer ‘opgelucht’ ademhalen en verder
gaan zonder deze terugkerende ballast. Je gaat je fitter, vrijer , en meer ontspannen voelen.
Het gevoel van eigenwaarde stijgt .
Mocht u ( of uw kind ) een keer mee willen maken hoe dit voelt, kunt u altijd contact met mij
opnemen voor een proefsessie. Bij een sessie met uw kind bent u zelf aanwezig. Het kan op
school gegeven worden of bij mij thuis .
Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen iedere ochtend op school of contact
opnemen via 0634446319 / karina_bruin@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Karina
Ademcoach
Vertrouwenspersoon

Antipest coördinator
Conciërge
Het Oudercafé
In de bijlage vindt u informatie over het Oudercafé. Misschien interessant voor u?

