
Schoolnieuwsbrief augustus 2022

Weer goed gestart!

Alle groepen zijn prima opgestart en er wordt aan alle kanten weer veel
geleerd! De eerste weken van het schooljaar werken we hard aan een goede
groepsvorming in iedere groep.

Vandaag hebben we met elkaar het Vreedzame School jaar geopend. Dit was
weer een geslaagde activiteit. Groep 7 en 8 toonden zich uitstekende leiders
van de gemengde groepjes en er is goed en vruchtbaar samengewerkt aan
mooie posters voor in de school. Meteen een mooie aanleiding voor u om uw
kind 's morgens de school in te begeleiden en de posters te bewonderen.
Begin volgende week hebben ze allemaal een plekje gekregen!

Voorstellen Claudia Klaver

Donderdag start Claudia Klaver in groep 3-4. Zij is een ervaren leerkracht uit onze invalpool en staat dit hele
schooljaar naast Dorenda, op de donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich
voor:

Mijn naam is Claudia Klaver en ik woon in Zandwerven met mijn man en vier
kinderen. Fietsen, hardlopen, lezen en tuinieren zijn mijn hobby's. Dit
schooljaar geef ik op de donderdag en vrijdag
les in groep 3-4. Ik heb lange tijd lesgegeven in Hoorn, zowel in de onderbouw
als in de bovenbouw. Drie jaar geleden maakte ik de overstap naar het
invalteam van SKOWF.  De afwisseling van groepen en scholen bevalt me prima,
ik zie en leer heel veel. Dit schooljaar mag ik op de Jozef en Mariaschool
werken en ik heb er zin in!



Juf Jane weer op school!

Een aantal ouders heeft haar al gezien: Jane is weer op school! Ze is weer enthousiast gestart met
schoolwerkzaamheden, op herstel basis. We zijn blij haar weer in school te hebben!

Gym

Op vrijdag gymmen alle kinderen bij vakleerkracht Lily. Groep 7-8 gymt eveneens op
maandagmiddag. Wilt u uw kind op vrijdag gymkleding en passende gymschoenen meegeven?
Vanaf groep 3 neemt uw kind steeds op de gymdag de kleding mee. Voor de kleuters blijft de
gymtas op school.

Agenda

2 september: groep 5-6 zwemmen
5 september: voorlichtingsavond VO
7 september: kennismakingsavond groep 5-6
12 september: 1e MR-vergadering
14 september: Schoolfotograaf plus

kennismakingsavond groep 3-4
16 september: groep 7-8 zwemmen
21 september: kennismakingsavond groep 1-2
27 september: NIO toets groep 8
29 + 30 september: leerlingloze dagen

In de 3e en 4e schoolweken vinden de startgesprekken plaats. Maandag 3 september ontvangt u
via Parro van de leerkracht(en) een uitnodiging om in te schrijven.

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

In augustus waren jarig:

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)
Melchior in groep 8

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


