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Beste ouders/verzorgers, 

Team Jozefschool wenst u een fijne

meivakantie. Geniet van de kleine

momenten én (hopelijk) zonnige dagen.

Wij zien u na de vakantie wat vaker in de

groepen 3 t/m 6; u bent 2 keer per week

welkom om uw kind naar de klas te

brengen.

Studiedag

Vorige week donderdag hebben we, 

 onder leiding van Zien in de klas,

geëvalueerd hoe het gaat met e

executieve vaardigheden en hebben

we geleerd hoe we het nog bewuster

kunnen inzetten. Ook hebben we

gewerkt aan de visie van de school en

het eindfeest van de school gekoppeld

aan een schoolbreed thema. Daarnaast

hebben we  nieuwe doelen gesteld voor

ons leesonderwijs. Ook is er

gezamenlijk besloten wat de meest

passende en effectieve groepsindeling

voor het komende schooljaar

2022/2023 is. Na de meivakantie

zorgen we er met het team voor dat de

formatie rond is. U krijgt binnenkort

een uitnodiging voor een

informatieavond over deze

groepsindeling en formatie 2022/2023. 

23 april t/m 8 mei; meivakantie

17 mei; sportdag groep 1 t/m 8

18 & 19 mei; open ochtenden

Agenda

Schoolreis 

We zijn blij om te vermelden dat we na twee jaar weer met de

groepen 3 t/m 8 op schoolreis kunnen! Op dinsdag 28 juni

gaan we er een gezellige dag van maken. 

Koningsspelen

Vandaag hebben we om 12.30 onze koningsspelen

gezamenlijk geopend met het nationale koningsspelen lied

'FitTop10'. Tot 14.00 hebben we door de hele school spellen

gespeeld. Wat een gezelligheid!

Speksteen workshops

Onze cultuurcoördinator, juf Caroline, heeft vanuit het

cultuuraanbod geregeld dat de groepen 5 t/m 8 een speksteen

workshop konden bijwonen. Met 100% concentratie zijn alle

leerlingen heerlijk bezig geweest. 



Marleen van der Helm                                                                                 directie.jozefmedemblik@skowf.nl 
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. 

Een verfrissende kleur in de lokalen van de Jozefschool

werkt een stuk prettiger. We willen alle lokalen van een

geverfde muur voorzien. Een nieuw kleurtje op de muur

heeft wat voorbereiding nodig. Groep 6A werd gevraagd

om te berekenen hoeveel verf er nodig is per muur. De

mannen namen het initiatief om te starten met meten.

Nadat er bekend was om hoeveel meters het ging, kon de

oppervlakte berekend worden. Bedankt mannen! Als dit

niet goed uit de verf komt...

Juf Marlies 

Juf Marlies stopt op de Jozefschool. Juf werkte al het hele jaar 2 dagen op de Sprankeling en gaat daar nu

ook op de woensdagen werken. Dit betekent dat zij niet meer les gaat geven aan groep 7/8. Wij zijn druk

bezig met het zoeken naar vervanging voor groep 7B op de woensdagen na de meivakantie. Wij houden u

op de hoogte.

Paasviering

Vorige week woensdag zijn alle groepen de dag gestart met een uitgebreid paasontbijt. Bedankt dat u een

bijdrage heeft geleverd aan het ontbijt. Tot 14.15 waren de groepen voorzien van lekkers... Na het ontbijt

hebben we onze paasviering gehouden onder begeleiding van juf Annegré. We hebben gezongen, naar

elkaar geluisterd en stilgestaan bij de mensen die zich in zware tijden bevinden én waar wij dankbaar

voor zijn. Fijn om het paasfeest samen gevierd te hebben!

Toiletvloeren 

Helaas is nog steeds niet bekend wanneer ons schoolgebouw opgeknapt gaat worden. Wij proberen in de

tussentijd alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden/maken. De toiletvloeren ruiken niet fris en

waren toe aan een onderhoudsbeurt. In de meivakantie worden alle toiletvloeren gereinigd. 


