9 juli - nummer 12

Belangrijke data
13 juli tot en met 21 augustus
24 augustus

Zomervakantie
eerste schooldag

Algemeen
Schoolgids / kalender
De schoolgids/kalender ligt op dit moment bij de drukker. U ontvangt deze aan het begin van het nieuwe
schooljaar. Belangrijke data worden ook op onze website vermeld.

Van de Ouderraad:
Beste ouders en verzorgers van leerlingen aan de St Jozefschool in Nederwetten,
Ieder jaar zorgt de Ouderraad ervoor dat de docenten van de St Jozef school ondersteund worden bij, en het
organiseren van activiteiten. De ouderbijdragen worden hiervoor aangewend. Dit jaar zijn er ook weer een
aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd, de Crea's, het educatieve uitje naar het Dinomuseum en het
kasteel in Helmond, Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Omdat de spaarpot van de Ouderraad goed gevuld was begin
dit jaar hebben we de educatieve uitjes, de Sinterklaascadeaus, de schenking aan Stichting Tanzania en wat
kleine uitgaven uit eigen pot kunnen bekostigen! Een educatief uitje op kosten van de OR staat voor het
komende schooljaar opnieuw op de planning en we zijn erg blij dat we dit extra's de kinderen nu kunnen bieden.
Door COVID-19 zijn vele activiteiten afgeblazen dit jaar waardoor we het restant van de ouderbijdrage, ongeveer
27 euro per kind aan de ouders terug betalen. Hiertoe vragen we iedereen een bedragloos tikkie te sturen naar
Janneke Grauls met in de omschrijving voor welke kinderen je teruggave aanvraagt. Verrekenen met de
ouderbijdrage voor komend jaar is om administratieve redenen helaas niet mogelijk. Je hebt tot 1 augustus de
tijd je hiervoor te melden, mocht je geen aanspraak maken, dan zal het bedrag op de
spaarrekening van de OR worden bijgeschreven.

Klein maar fijn…

In de tweede week van het nieuwe schooljaar wordt de gebruikelijke Ouderavond georganiseerd. Ook de OR zal
dan vertegenwoordigd zijn en jullie om hulp bij activiteiten vragen. Zoals altijd geldt, vele handen maken licht
werk! Vergeet je agenda niet, zodat je kunt intekenen op de inschrijflijsten!
Tot slot zoeken we (een drietal) enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken het komende schooljaar.
Stuur ons een mailtje als je interesse hebt, je bent meer dan welkom en hard nodig! Schiet ons gerust even aan
op het schoolplein als je meer over de ouderraad wil weten.
Namens de voltallige OR;
Myke Hageman (Secretaris)
Linda Tielemans
Linda Verhoeven (Aftredend Lid)
Janneke Grauls (Penningmeester)
Oksana de Waal
Marian van den Boomen (docent St. Jozefschool)
Wens ik jullie een hele fijne zomer
Dorine Laheij (Aftredend Voorzitter)
Mailadres ouderraad: ornederwetten@eenbes.nl

Musical groep 7/8 op televisie!
Door alle coronaperikelen zagen de laatste weken van het schooljaar er voor onze groepen 7 en 8 anders uit dan
andere jaren. We hebben met ouders en leerkrachten toch geprobeerd een zo mooi mogelijke afsluiting van te
maken. Een van de hoogtepunten was de musical “Jungle beat”. Deze werd op 7 juli door het LON uitgezonden.
Zo heeft iedereen op gepaste afstand en geheel volgens de Corona regels thuis voor de buis toch kunnen
genieten van de sterren van groep 7/8. Ze deden het fantastisch, en we zijn enorm trots op de prachtige
prestatie!

Fijne vakantie!!!
We mogen spreken van een bijzonder schooljaar. Met hierin veel
aanpassingen maar ook uitdagingen, en zeer zeker ook vernieuwingen.
Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond is gebleven, en op welke
wijze dan ook niet teveel getroffen is door het corona virus. We zijn erg
trots op onze kinderen die zich kranig door deze periode heen slaan.
Maar ook een dikke bedankt naar de ouders is op zijn plek. Zelf
thuiswerken, misschien werkzaam in een vitaal beroep en ook
basisschool studenten helpen, zal voor sommige best een uitdaging zijn
geweest. We willen iedereen dan ook een welverdiende vakantie
toewensen. Kom even tot rust en we zien jullie graag allemaal gezond
en wel weer terug in het nieuwe schooljaar.
Team Sint Jozefschool Nederwetten

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk, want blijven lezen in de vakantie helpt een terugval van het
leesniveau voorkomen. De gratis app biedt je leerlingen een brede selectie van e-books. Daarnaast
staan er dit jaar ook luisterboeken in de VakantieBieb!
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt
en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De
verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor meer
info op www.vakantiebieb.nl.
Extra: winactie voor de jeugd!
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op vakantiebieb.nl/win, laten weten welk boek in de
VakantieBieb hun favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb
nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior
Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.
De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb.
met deze aanpak? Dan kun je ook bij je
leesconsulent terecht voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

Het VakantieBieb-team

Werk je

