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OZEFSCHOOL
KIJK!

Beste ouders/verzorgers, 

In de klassen wordt er veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Dit noemen

wij 'Gouden weken'. Een goed begin is namelijk het halve werk! De leerlingen

krijgen de ruimte om elkaar, de leerkracht en de klassenafspraken te verkennen. 

Tijdens de opening van de eerste schooldag heeft iedereen een drinkfles van

Druppie gekregen, deze wordt op school al goed gebruikt! Wij zijn ons

bewust van een gezonde leefstijl, u ook met het vullen van de broodtrommel? 

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen?

U kunt altijd bellen of mailen. 

Marleen van der Helm                                                                                                      directie.jozefmedemblik@skowf.nl 

Marloes Abelen                                                                                                                 0227-542146

 

"Doe allemaal maar even jullie oren dicht...", adviseert

meester Lieuwe. Hij laat alle leerlingen tijdens zijn

muzieklessen kennismaken met muziekinstrumenten.

Wij zijn blij met deze enthousiaste meester! Hij heeft

veel ervaring en de leerlingen hangen aan zijn lippen.

We vinden het niet alleen belangrijk dat leerlingen

passie en talent binnen muziekonderwijs ontwikkelen,

maar het verbetert ook diverse cognitieve functies, zoals

het kortetermijngeheugen, vaardigheden rondom het

redeneren, plannen en het jezelf kunnen afremmen. Ook

zorgt muziekonderwijs dat een bepaald hersengebied

geactiveerd wordt dat beter lezen, een hogere

veerkracht en toenemende creativiteit bevordert.

Juf Manon

Mijn naam is Manon Lonis en ik loop dit jaar op maandag en

dinsdag stage in groep 5B. Ik zit in het laatste jaar van de

Pabo en het is dus mijn afstudeerstage. Ik ben zelf afkomstig

uit Medemblik en woon hier nog steeds met veel plezier

samen met mijn vriend en twee zoontjes. Een aantal jaar

geleden heb ik de studie Geschiedenis aan de

Rijksuniversiteit Groningen afgerond, maar ik heb de

afgelopen jaren gemerkt dat ik op mijn plek ben in het

onderwijs. Ik heb met veel plezier de afgelopen weken de

kinderen al wat leren kennen en ik kijk uit naar de rest van

het schooljaar! 

Rondom-nieuws

Voor de Prins Hendrik-kermis krijgen alle

basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 8

uit de stadskern Medemblik op vrijdag 16 september

een kermismunt van de Harddraverijvereniging.

Maandag 19 september zijn alle leerlingen vrij.

Koptelefoons

Op school gebruiken we oortjes tijdens het gebruik van de

laptops om bijvoorbeeld de spellingwoorden te kunnen horen

zonder dat het een ander stoort. Wilt u uw kind (vanaf groep

3) een koptelefoon of oortjes meegeven? Deze wordt op

school gebruikt en mag uiteraard in het weekend of in

vakanties mee terug naar huis. 

Workshop Woensdag

Volgende week is de laatste les van het eerste blok

van Workshop Woensdag. Alle leerkrachten hebben

de eigen expertise ingezet om de talentontwikkeling

van de leerlingen te stimuleren. Er is onder andere

getrommeld, gewerkt met foto's en oude kleding is

omgetoverd tot nieuwe items. 


