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KIJK!

Beste ouders/verzorgers, 

Wij nodigen u uit op dinsdag 21 juni om 18.30 uur

voor de informatieavond. Wij delen op deze

informatieavond graag met u hoe de groepsindeling

en de formatie er komend schooljaar uit gaan zien.

Ook de MR en OR is aanwezig voor het geven van

informatie. Fijn Pinksterweekend en tot dinsdag!

Spelend lezen!

Eén van de leukste manieren van

leesbevordering is om met de hele klas het

verhaal samen na te spelen. In groep 4a hebben

we van het prachtige boek De Oude Boom een

toneelstuk gemaakt. Het verhaal gaat over

allerlei dieren die samen moeten werken om te

voorkomen dat hun boom wordt omgehakt. 

In de klas hebben we het toneelstuk twee keer

geoefend en later in de week gespeeld voor de

groepen 3. Dat ging hartstikke goed en alle

leerlingen durfden het aan om een voorstelling

te geven voor ouders/verzorgers! Op vrijdag 20

mei was het zover: de zaal zat vol en de

leerlingen waren best een beetje zenuwachtig...

Gelukkig ging alles prima. Iedereen leefde mee

met het verhaal en het applaus was dan ook

oorverdovend! Groep 4a was supertrots en

direct na de voorstelling vroegen de leerlingen:

"Wanneer doen we dit nog eens, juf?"

Leesplezier

Lezen is belangrijk. Het vergroot de taalontwikkeling, de

concentratie en fantasie. Bovendien krijgen de leerlingen

door lezen kennis over de wereld om hen heen en draagt

het bij aan het vormen van een mening. Dit zijn voor ons,

team Jozefschool, goede redenen om onze aandacht te

schenken aan leesmotivatie. Ons doel is om een

stimulerende leesomgeving te creëren in de Jozefschool,

zodat leerlingen met plezier lezen. Onder een

leesomgeving verstaan we niet alleen het boekenaanbod,

maar ook de tijd en aandacht voor lezen, de rol van de

leraar en ouders en natuurlijk de plek waar gelezen kan

worden. De leesomgeving moet gevarieerd, aantrekkelijk

en uitnodigend zijn! 

Groot denken, klein beginnen! Wij zijn op school gestart

met het bevorderen van het leesplezier door te starten met

boekpromoties in de klassen. De leerkracht én leerling

nemen wekelijks de tijd om een boek te promoten en dit is

zichtbaar in de klas. Alle leerkrachten lezen op de

Jozefschool zelf een boek tijdens het eerste leesmoment

van de dag. Ook is er al een deel nieuwe, te gekke boeken

besteld en deze verwachten we binnenkort op school!



Sportdag groep 1/2

Op dinsdag 7 juni hebben de groepen 1/2 sportdag. Van 8.30 tot 10.00 uur gaan zij per groep in de gymzaal, op het

kleine plein en op het grote plein lekker bewegen. Met diverse sport- en spelactiviteiten zullen zij hun sportieve

talenten gaan ontdekken. Het is fijn als de leerlingen sportieve kleding dragen. Verder hebben zij niks extra's

nodig, behalve een gezellig zonnetje natuurlijk. 

Sportdag groep 3/4

Op dinsdag 7 juni gaan ook de leerlingen van groep 3/4 heerlijk sportief aan de gang van 11.40 tot 14.00 uur op het

FC Medemblik-terrein. Zij zullen zes spellen/sportonderdelen gaan uitvoeren. Na de lunch gaan zij vijf andere

spellen/sportonderdelen spelen. Voorafgaande aan de sportdag is er gewoon school. De leerlingen worden om 8.30

uur op school verwacht, in sportieve kleding. Om 14.15 gaan we vanuit school naar huis. We hopen op mooi weer

en veel sportief plezier!

Marleen van der Helm                                                                                 directie.jozefmedemblik@skowf.nl 
Marloes Abelen                                                                                             0227-542146

Vragen? Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen? U kunt altijd bellen of mailen. 

Afgelopen woensdag hebben enthousiaste

leerlingen van de Jozefschool zich sportief

ingezet voor het jaarlijkse

schoolvoetbaltoernooi!  De meiden- en

jongenspool waren goed op dreef en

hebben een hoop spanning en kijkplezier

bezorgd aan het publiek. Twee

voetbalteams uit de mannenpool zijn

ervandoor gegaan met de eerste en tweede

prijs. Gefeliciteerd!

Fietsend naar school

Ons huidige schoolplein biedt weinig ruimte voor onze spelende leerlingen. Het aantal fietsen belemmert deze

ruimte en wij willen u vragen uw kind lopend naar school te laten komen als u in de wijk rondom de Jozefschool

woont. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de directie. Ook vragen wij de leerlingen die op de fiets weer naar

huis gaan, lopend het plein te verlaten. Dit voor de veiligheid van alle leerlingen die dezelfde poortuitgang

gebruiken. Haast? Fiets dan via de poortuitgang van de overdekte fietsenstalling... 

Lopend naast je fiets op het plein: deze vier kanjers

houden hier de komende weken toezicht op!

Door deze poort kun je lekker naar huis racen!


