Nieuwsbrief 31: 1 juni 2018

Data om te onthouden:
Maandag 4 juni: start CITO eindtoetsen
Vrijdag 15 juni: schoolfotograaf
Vrijdag 22 juni: rapport groep 2 t/8
Vrijdag 29 juni: sponsorloop en fancy fair – Continurooster tot 14.00 uur
In verband met het klaar zetten van de fancy fair is er deze dag een continurooster.
De kinderen hebben een lunchpakket nodig en gaan om 14.00 uur naar huis.
Geeft u het even door aan de leerkracht als uw kind niet wordt opgehaald of als u geen
opvang heeft, dan blijft uw kind tot 15.15 uur op school
Nieuws van directeur Jannie Baron: Invoering continurooster
Graag wil ik ingaan op vragen die ik gekregen heb naar aanleiding van de invoering van het
continurooster.
1. Is er voldoende tijd voor alle kinderen om hun brood op te eten?
* De kinderen krijgen de tijd die ze nodig hebben om hun brood te eten, voordat ze naar
buiten gaan.
2. Wat gebeurt er als de kinderen aan het eten zijn?
* Etenstijd wordt gezien als onderwijstijd. De leerkrachten
verzorgen dan allerlei lessen/activiteiten : voorlezen,
levensbeschouwing, burgerschap enz.
3. Is er voldoende toezicht op het plein?
* Ja, er lopen altijd twee leerkrachten buiten als de kinderen
buiten zijn.
4. Wat wordt er gedaan als het regent en de kinderen niet naar
buiten kunnen?
* Er wordt voor gezorgd dat de kinderen een half uur beweging krijgen, door middel van een
spel, bewegen op muziek, of dansactiviteiten via het digibord. Het is heel belangrijk voor het
kinderbrein dat er bewogen wordt, voordat ze zich weer kunnen concentreren. Het brein
heeft behoefte aan zuurstof en afwisseling.
5. Komt er in iedere klas een koelkast voor de meegenomen etenswaren?
* We denken aan per klas een box waar de lunchspullen in bewaard kunnen worden en aan
tasjes met een koelelement. We onderzoeken de mogelijkheden.
6. Vragen over de pauzes van de leerkrachten
* Alle leerkrachten hebben per dag twee keer een kwartier pauze

Klassenverdeling schooljaar 2018-2019
De samenstelling van de groepen blijft, zoals ze nu is:
* Groep 6/7 wordt 7/8
* Groep 5/6 wordt 6/7
* Groep 4/5 wordt 5/6
* Groep 3 wordt groep 4
* Groep 2 wordt groep 3
* Groep 1/2
Op dit moment zijn we druk in overleg met de andere scholen van Atrium over het plaatsen
van de leerkrachten. Leerkrachten bouwen rechten op naar aanleiding van de jaren die ze
gewerkt hebben bij Atrium. Als er op de ene school leerkrachten weg moeten vanwege
krimp en er op een andere school een vacature ontstaat, dan gaan de mensen met de
meeste dienstjaren voor.
Op dit moment is dus nog niet duidelijk, welke leerkrachten voor de groepen komen te
staan. U hoort het zo spoedig mogelijk.
Jannie aanwezig:
Maandag 4 juni bij de start
Dinsdag 5 juni
Woensdagochtend 6 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdagochtend 8 juni om 9 uur

Komt u ook op onze fancy fair op 29 juni?

Loterij Fancy Fair
Voor de loterij op de Fancy Fair vrijdag 29 juni zijn wij nog op zoek naar mooie prijzen. Wilt u iets
beschikbaar stellen voor deze loterij? Denk bijvoorbeeld aan een groentepakketje, een klusbon, een
bollenpakket, bloemen, een dagje in cabrio rijden; een half jaar gratis sporten in de sportschool of
andere producten en diensten… Laat het ons dan weten.
Het is een mooie mogelijkheid om uw bedrijf te promoten;) Laat het ons weten! U kunt het
doorgeven aan Karina (k.bruin@atriumscholen.nl)
Alvast bedankt! Het team van de Sint Josephschool.

De statiegeld flessenactie
Het gaat super goed met het inzamelen van de statiegeld flessen. In de speelzaal staan al
heel veel zakken met flessen. Op een grafiek houden we per groep bij hoeveel flessen er zijn
gespaard. De actie loopt tot de fancy fair op 29 juni, dus we hebben nog even tijd!
Dank u wel voor uw bijdrage.

