
 Schoolnieuwsbrief   juli   2022 

 Afscheid   van   intern   begeleider   Yvonne 

 Volgende   week   is   Yvonne   Sierkstra,   onze   intern   begeleider,   voor   het   laatst   bij   ons   op   school.   Zij   gaat   na   de 
 vakantie   op   de   Petrus   Canisius   school   in   De   Weere   als   intern   begeleider   werken.   We   gaan   Yvonne   missen,   zij 
 was   een   zeer   gewaardeerde   intern   begeleider   en   collega.   U   kunt   haar   gedag   zeggen   op   dinsdag   12   juli   tussen 
 14.30   en   15.00   uur. 
 Haar   opvolger   is   inmiddels   ook   bekend:   Sabine   Heddes.   Zij   start   na   de   zomervakantie   op   de   woensdagen   op 
 interim   basis   tot   in   ieder   geval   eind   november.   Over   de   voortzetting   komt   in   het   najaar   meer   duidelijkheid. 
 Sabine   stelt   zich   verderop   in   deze   nieuwsbrief   aan   u   voor. 

 Doorschuifochtend   van   woensdag   6   juli 

 Woensdag   6   juli   konden   alle   kinderen   alvast   proeven   aan   volgend   schooljaar:   ze   verzamelden   met 

 hun   nieuwe   juf(fen)   bij   elkaar   in   hun   groep   van   volgend   schooljaar.   Het   leverde   glinsterende   ogen, 

 veel   lachende   gezichten   en   heel   veel   zin   in   het   nieuwe   schooljaar   op! 



 Kennismakingsavonden:   voor   in   uw   agenda 

 Aan   het   begin   van   het   schooljaar   worden   er   altijd   kennismakingsavonden   georganiseerd:   u   kunt 
 kennismaken   met   elkaar   en   met   de   leerkrachten.   U   krijgt   informatie   over   het   lesprogramma   en 
 kunt   uw   vragen   kwijt.   Begin   van   het   schooljaar   krijgt   u   ook   een   uitnodiging   van   de   leerkracht   voor 
 een   startgesprek   met   u   en   uw   kind. 
 Voor   in   uw   agenda: 
 Kennismakingsavond 
 Groep   1-2:   Woensdag   21   september 
 Groep   3-4:   Woensdag   14   september 
 Groep   5-6:   Woensdag   7   september. 
 De   aanvangstijd   volgt   in   de   uitnodiging   na   de   zomervakantie. 

 Informatie   vanuit   de   MR 

 Per   1   oktober   loopt   de   benoeming   van   René   Krabbenbosch   (ouderlid   en   voorzitter   van   de   MR)   af.   Hij   stelt 
 zich   herkiesbaar.   Mocht   u   eveneens   belangstelling   hebben   om   in   de   MR   zitting   te   nemen,   laat   dit   dan    weten 
 aan   een   de   MR-leden   (juf   Monique,   Rosaline   Laan   of   René).   Na   de   zomervakantie   ontvangt   u   hierover   nog 
 een   brief   van   de   MR. 

 Kinderyoga 

 Tijdens   de   Koningsspelen   eind   april   en   in   mei   tijdens   de   gymlessen   zijn   er   workshops   voor   alle   groepen 
 georganiseerd   door   Straal,   praktijk   voor   kinderyoga.   U   ontvangt   bij   deze   nieuwsbrief   een   verslag   hiervan. 

 Goed   bezig! 

 Bij   deze   nieuwsbrief   ontvangt   u   een   brief   van   ons   bestuur   over   het   goed   bezig   zijn   als   stichting, 
 met   als   aanleiding   een   goede   beoordeling   van   de   inspectie. 

 Voorstellen   Sabine   Heddes 
 Mijn   naam   is   Sabine   Heddes   en   vanaf   het   nieuwe   schooljaar   zal   ik   Yvonne 
 vervangen   als   intern   begeleider.   Al   vele   jaren   ben   ik   werkzaam   in   het   onderwijs 
 bij   Sko   West-Friesland   en   Pabo   Inholland   Alkmaar.   Op   dit   moment   vervang   ik   de 
 intern   begeleider   van   De   Schelp   in   Wervershoof,   zij   is   met   zwangerschapsverlof, 
 en   vanaf   augustus   ben   ik   op   woensdag   werkzaam   op   de   Jozef   en   Mariaschool. 
 Tijdens   de   informatieavond   voor   de   groep   7-8   van   volgend   schooljaar   heb   ik 
 met   een   aantal   ouders   kennisgemaakt,   ik   kijk   er   naar   uit   om   ook   de   kinderen   en 
 de   andere   ouders   van   de   Jozef   en   Mariaschool   te   ontmoeten. 



 Agenda 

 12   juli:   Afscheidsavond   groep   8 
 14   juli   tot   en   met   28   augustus:   Zomervakantie 
 29   augustus:   1e   schooldag 
 31   augustus:   hoofdluiscontrole 
 2   september:   groep   5-6   zwemmen 
 5   september:   Voorlichtingsavond   VO 
 7   september:   kennismakingsavond   groep   5-6 
 14   september:   Schoolfotograaf   plus   kennismakingsavond   groep   3-4 
 16   september:   groep   7-8   zwemmen 
 21   september:   kennismakingsavond   groep   1-2 

 In   het   zonnetje:   Van   harte   gefelicteerd!   En:   welkom   op   school! 

 In   juli   en   augustus   zijn/waren   jarig: 

 5   juli:   Faye   en   Zoë   (groep   8) 
 Levi   (groep   3) 

 10   juli:   Lana    (groep   3) 
 11   juni:   Amy   en   Lynn(groep   8) 
 15   juli:   Lucas   (groep   2) 

 Caithlin   (groep   3) 
 Dex   (groep   4) 

 4   augustus:   Nora   (groep   3) 
 8   augustus:   Fabio   (groep   2) 
 11   augustus:   Reza   (groep   6) 
 25   augustus:   Jesse   (groep   2) 

 Nieuw   op   school:   Job   (wordt   3   juli   4   jaar) 
 Taha   (wordt   op   20   juli   4   jaar) 

 Jarig   en   nieuw   op   school:   29   augustus:   Quinn   (groep   2) 

 Namens   het   team   wensen   wij   u   een 


