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OZEFSCHOOL
KIJK!

Beste ouders/verzorgers, 

We vinden het belangrijk om met u te

delen wat zich op de Jozefschool

afspeelt. KIJK! voorziet u van nieuws

en wij streven ernaar dat u op deze

manier volledig op de hoogte bent en

blijft. Heeft u aanvullingen? Stuur ons

een mail of kom eens langs! 

Inzamelingsactie Oekraïne 

Wij willen u bedanken voor alle spullen

die u naar de Jozefschool heeft gebracht

voor de vluchtelingen op locatie

Opperdoes. Vorige week hebben wij de

spullen samen met Rafaella en Bartek

uit groep 6 naar de locatie gebracht.

Samen met een aantal sterke bewoners

hebben we de spullen kunnen

overhandigen. Onwijs dankbaar in

ontvangst genomen!

Kickboksen

15 maart heeft groep 7/8 meegedaan met de

'opschoondag'. In vier groepen trokken zij de wijk in. Met

grijpers en vuilniszakken geregeld door jongerenwerker

Antonie gingen de groepen op pad. Alle leerlingen deden

erg hun best. Het resultaat: twintig volle vuilniszakken.

We schrokken erg van al het zwerfafval in onze buurt.

Voor ons zijn alle leerlingen die hebben meegedaan echte

kanjers, echt winnaars! Als dank mochten een aantal

leerlingen naar sportschool Fit by Breg voor een echte

kickboksles. De leerlingen waren erg enthousiast en

zeker ook lekker fanatiek. Ze begonnen met een

warming-up, leerden daarna allerlei technieken en er

werd afgesloten met een leuk spel.

woensdag 13 april; Paasontbijt en viering

donderdag 14 april; studiedag; vrij

vrijdag 15 april; Goede Vrijdag; vrij

maandag 18 april; 2e Paasdag; vrij

Agenda
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Marloes Abelen                                                                                             0227 542146

Vragen?

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen, stuurt u dan een

berichtje naar: directie.jozefmedemblik@skowf.nl. 

Juf Rita

Wist u dat juf Rita niet alleen

lesgeeft bij ons op de

Jozefschool? Ze heeft een

eigen bedrijf: LEV! Ze komt

langs bij basisscholen, bso's en

kdv's voor fantastische

boekpromoties, voorstellingen

en leesfeesten. 

De kleuterbouw heeft afgelopen week

het thema 'Dierentuin' afgesloten op

een manier die we lang niet hebben

gezien: een voorstelling inclusief

publiek! Ontzettend leuk om te zien

hoe alle leerlingen betrokken waren

bij het thema en de voorstelling. Fijn

om u te zien genieten van uw kind op

het podium. Bedankt voor uw komst!

Oude fietsbanden inleveren

We zijn druk bezig met het zoeken naar oplossingen/veranderingen voor

het schoolplein. In de tussentijd willen we meer aandacht besteden aan

de huidige pleinsituatie. Een spel dat veel betrokkenheid, competitie en

plezier oplevert is 'Steen, papier, schaar'. Op het plein ligt een slinger van

fietsbanden. Aan beide kanten staat een rij leerlingen achter de eerste

fietsband. De eerste twee leerlingen starten het springen in de

fietsbanden met twee benen tegelijk. Als zij elkaar eenmaal tegenkomen,

spelen zij steen, papier, schaar. De winnaar springt door en er start

direct een leerling van de tegenpartij met springen. Hiervoor hebben wij

oude fietsbanden nodig. Heeft u fietsbanden over? Wij zijn er blij mee!

Wijzigingen groep  7/8 

Na de meivakantie begint voor groep 8 de laatste periode op de

Jozefschool. Een bijzondere tijd! Het kamp staat gepland en de

voorbereidingen voor de musical zijn begonnen. De kinderen in groep 7

werken hard aan de leerdoelen en in juni staan de cito’s op de planning.

We vinden het belangrijk om te blijven kijken naar wat de leerlingen

nodig hebben. Groep 8 leeft toe naar het kamp en naar de

afscheidsavond. Groep 7 heeft behoefte aan veel instructies en het

werken aan de leerdoelen om volgend schooljaar succesvol groep 8 te

kunnen starten. Om dit allemaal te kunnen bieden, splitsen we de

groepen na de meivakantie. Er zijn dan twee groepen 7 en één groep 8.

Daarnaast is LEV! ook een

tekstbureau én biedt zij

trommelworkshops aan. Heeft

u nog niemand opgetrommeld

voor een leuk kinderfeestje of

bedrijfsuitje? Denk dan eens

aan juf Rita! 


