Nieuwsbrief 3; 26 september 2018

Data om te onthouden
Woensdag 26 september;
Maandag 1 oktober;
Maandag 1 oktober;
Dinsdag 2 oktober;
Woensdag 3 oktober;
Woensdag 17 oktober;
Vanaf 22 oktober;

Start actie kinderpostzegels groep 7
Hoofdluiscontrole
Start project Slim opgewekt
Informatieavond KiVa 19.30 uur (graag aanmelden via de
parro app)
Start Kinderboekenweek
Afsluiting project Slim opgewekt 10.30 uur.
Herfstvakantie t/m 28 oktober

Nieuws van Jannie
Het schooljaar is nog maar net begonnen en het bruist van de leuke activiteiten.
In deze Nieuwsbrief leest u van alles over het project Slim Opgewekt waar binnenkort mee
gestart wordt en op 3 oktober openen wij de Kinderboekenweek met een spel in de school.
Het thema is “Vriendschap” en in de klassen zal veel aandacht aan boeken en aan het thema
geschonken worden.
Daarnaast is het de komende week op donderdag 4 oktober dierendag en op vrijdag 5
oktober de dag van de leraar. (onze juffen zijn te bescheiden om zichzelf in het zonnetje te
zetten, maar ik vind dat ze een hele grote pluim verdiend hebben)
Verder starten we dit jaar samen met de naschoolse opvang met een aanbod na schooltijd.
Landelijk is er veel aandacht voor IKC(Integraal Kindcentrum) ontwikkeling. En hier in De
Noord hebben we al alles bij elkaar, peuters, kinderopvang, naschoolse opvang, bibliotheek,
een sporthal en de basisschool. Wij onderzoeken hoe wij kunnen samenwerken en welke
meerwaarde dat heeft voor de kinderen. Een eerste initiatief is een gezamenlijke werkwijze
met betrekking tot woordenschatontwikkeling voor de peuters en kleuters, de consulent van
de bibliotheek heeft een jaarprogramma gemaakt met als doel het leesplezier te bevorderen
en dan het leuke aanbod van naschoolse activiteiten. U vindt informatie hierover in deze
nieuwsbrief.

Aanwezigheid Jannie
Donderdag 27 september vanaf 13.00 uur
Vrijdag 28 september start van de schooldag
Maandag 1 oktober de ochtend
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober de ochtend
Donderdag 4 oktober de middag
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober vanaf 11 uur
Woensdag 10 oktober de ochtend
Vrijdag 12 oktober de ochtend

KiVa
Op 2 oktober om 19.30 uur is de KiVa ouderavond. KiVa is onze
nieuwe sociaal emotionele methode, waarbij de nadruk ligt op de
groep en niet op de pester en op kinderen die gepest worden.
Wat kan je als groep doen om pesten te voorkomen? Op de
ouderavond krijgt u informatie over de achtergrond van KiVa en
hoe wij er op school mee werken. Het is belangrijk dat u, als
ouders, betrokken bent bij de methode, dat u weet welke
afspraken er gemaakt worden.
Omdat wij een grote opkomst verwachten, houden we de ouderavond in het dorpshuis.
De deuren gaan om 19.15 uur open en de avond start om 19.30 uur en zal tot ongeveer
21.00 uur duren. Wilt u zichzelf hiervoor aanmelden via de Parro app?

Naschoolse activiteiten van De Sint Josephschool
en buitenschoolse opvang ’t Rondeel
Schooljaar 2018-2019;
Samen met de buitenschoolse opvang bieden wij dit schooljaar verschillende activiteiten
aan, enkele onderdelen zijn op verzoek van ouders en andere omdat kinderen nu na
schooltijd meer gelegenheid en tijd hebben, vanwege het continurooster.
Het wordt een proefjaar en als het goed bevalt, zal een aanbod na schooltijd jaarlijks
terugkomen.
Hieronder de activiteiten:
1. Engels
English Academy biedt ter ondersteuning Engelse lessen aan op basisscholen voor kinderen
in groep 4 t/m 8. Tijdens deze Engelse lessen maken kinderen op een laagdrempelige en
actieve manier kennis met de Engelse taal. De nadruk ligt op spreken en luisteren, maar ook
vaardigheden als lezen en schrijven komen aan bod. (zie bijlage)

2. Mad science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 16-11-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
* De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
* De cursus is op maandag om 14:15uur, vanaf 17-12-2018. De lessen duren een uur.
* De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt
de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan
de slag als een echte wetenschapper!
* Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.
* Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start.
Inschrijven kan t/m 2-12-2018. Schrijf alvast in op https://nederland.madscience.org/
3. De Typetuin
Een ervaren type-coach begeleidt de leerlingen in 13 schoolweken naar een goede
typevaardigheid. De school stelt een ruimte beschikbaar waar wij onze 8 groepslessen
kunnen geven. De type-coach brengt de apparatuur mee. De hele organisatie ligt verder in
handen van de Typetuin. (zie bijlage)
Aanmelden voor bovenstaande activiteiten is bij de organisaties en de school stelt ruimte
beschikbaar.
4. Muziek
* Binnenkort leest u wat het aanbod wordt.
5. Sport
* Hierover wordt u ook binnenkort geïnformeerd.
Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden, maar die proberen we zo laag mogelijk te houden.
Anita Smal en Jannie Baron

Even voorstellen
Hallo! Ik ben Bibi Bänziger. Ik ben 31 jaar en ik woon sinds 3 jaar met
mijn vriend en onze 3 kinderen in Noord-Scharwoude.
De afgelopen twee jaar werkte ik op de Mariaschool in NoordScharwoude, daarvoor werkte ik in de Haagse Schilderswijk.
Dit jaar mag ik op maandag en dinsdag les geven aan groep 1/2 op de
Josephschool; en daar heb ik veel zin in!
Als ik niet op school ben, ben ik graag in de natuur of in de sportschool.
Ook loop ik graag mee met hardloopwedstrijden en zit ik graag te haken
op de bank. Ik kijk er naar uit jullie allemaal te leren kennen.
Hallo allemaal,
Sommigen van jullie zijn mij en mijn kopje thee al tegengekomen op de gang, maar ik wilde mij toch
nog even voorstellen. Mijn naam is Naomi, ik sta samen met Juf Inge voor
groep drie. Zelf zit ik in mijn laatste jaar van de lerarenopleiding en heb ik
hopelijk mijn diploma nog voor de zomervakantie op zak. Aangezien ik
steeds meer les zal geven, zal ik ook steeds vaker te vinden zijn op de Sint
Josephschool. Voor nu zijn mijn vaste dagen op donderdag en de vrijdag.
Naast dat ik lesgeven erg leuk vind, hou ik ook van motorrijden en
rolschaatsen.
Ook ga ik graag een gesprekje met u aan mocht u dit fijn vinden of nog
vragen hebben.
Voor gewoon een gezellig praatje bent u natuurlijk ook van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Juf Naomi – Groep 3

Hallo!
Mijn naam is Ferenc van Nielen en ik ben 19 jaar oud. Ik ben dit schooljaar een nieuwe
stagiaire op de Sint Josephschool in groep 8.
Als ik mezelf kort aan jou zou moeten omschrijven, ben ik geduldig, enthousiast, sociaal,
behulpzaam, assertief, betrouwbaar, creatief, humoristisch en ik heb
verantwoordelijkheidsgevoel.
Mijn hobby is drummen en dit doe ik nu ongeveer 12 jaar. Ik zit sinds kort weer in een band
genaamd Blackstone.
Ik volg de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 op het Horizon
College in Alkmaar. Deze opleiding duurt 3 jaar. Ik volg deze
opleiding omdat ik het erg leuk vind om kinderen iets te leren en ze
iets bij te brengen.
Ik zit nu in het 3e jaar van deze opleiding.Ik ben op de maandag,
dinsdag en woensdag aanwezig in groep 8 en ik loop stage van het
begin van dit schooljaar tot aan eind mei.
Tijdens mijn stage begeleid en help ik kinderen die extra hulp nodig
hebben op school. Na deze opleiding wil ik naar het conservatorium
gaan, waar ik de opleiding voor muziekdocent wil gaan volgen. Het
is mijn doel om muziek te geven op de middelbare school en mijn
enthousiasme voor dit vak aan andere over te brengen.
Als u eventueel vragen hebt voor mij sta ik open om ze te beantwoorden!

De Sint Josephschool start duurzame campagne en verwelkomt Detective D!
Sint Joseph gaat voor duurzaam!
Afgelopen jaar is het goede nieuws gekomen dat de scholen van stichting Atrium verduurzamen met
zonnepanelen en ledverlichting. Inmiddels liggen er 70 zonnepanelen op het dak van de Sint
Josephschool en is het gebouw voorzien van ledverlichting.
Maar bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische maatregelen, de educatie over
duurzaamheid is minstens zo belangrijk. De kinderen van nu en de generaties na ons krijgen immers
het meest te maken met klimaatverandering. Daarom doen alle scholen mee aan een
bewustwordingscampagne over duurzaamheid: Speur mee met Detective D.
Detective D schakelt hulp in van de kinderen
De Sint Josephschool start op maandag 1 oktober met de campagne, waarbij alle kinderen aan mee
doen. Hetzelfde geldt voor de Paus Johannesschool. De campagne begint met een videobericht van
Detective D waarin hij de kinderen om hulp vraagt. Het nieuwe zonnestroom-systeem heeft om goed
te werken namelijk een update nodig. Alleen is de activatiecode opgegeten door hondjes! Gelukkig
ontdekt Detective D dat de kinderen aan de hand van duurzame opdrachten de code kunnen
achterhalen.
Duurzame opdrachten van Detective D
Voor de drie daaropvolgende weken krijgen alle klassen drie opdrachten. Bij één opdracht maken alle
kinderen een duurzame wens. Hoe ziet de school of zelfs de wereld er over 15 jaar uit? Een andere
opdracht gaat over het Energiescherm die in de school hangt, waar de opwek van de zonnepanelen
op kindvriendelijke manier te zien is. De midden- en bovenbouw gaan een spel doen over
energieverbruik en de onderbouw gaan een knutselopdracht doen.
Save the date: Uitnodiging spannende finale Detective D
Zet alvast in uw agenda: Op woensdag 17 oktober van 10:30 – 11:00 uur komen Detective D en zijn
hulpjes de Wattsons hoogstpersoonlijk langs om de code weer te activeren. We zien natuurlijk dan
pas of dat lukt! Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze
spannende finale. De duurzame wensen die de kinderen van tevoren hebben gemaakt gaan tijdens
de finale in een tijdscapsule die – met een mysterieuze mist – voor 15 jaar onder de grond wordt
begraven!

Kijk voor meer informatie over de verduurzaming op www.slimopgewekt.nl

