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Welkom terug op school!
Anders dan u van ons gewend bent…
Een eerste nieuwsbrief van beide scholen;

Kalender
voor de komende weken
20-08

Eenbes Brede school Heuvelrijk, Gerwen
en
Eenbes basisschool Sint Jozef, Nederwetten

20-08
28-08

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie
heeft gehad?!
Dan kunnen we met veel plezier het nieuwe
schooljaar starten…
Wij staan weer te trappelen om te beginnen…

Speciaal welkom
Een speciaal welkom aan;
Onze nieuwe personeelsleden;
- Juf Lieke van Eck (Heuvelrijk, groep 6-7).
- Juf Lieke van den Oever (Heuvelrijk, groep 7-8,
LIO-stage)
- Meneer Dirk Meulendijk (Sint Jozef, groep 7-8)
We wensen jullie veel gezelligheid!
Zij stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voor.
Esther Gevers wordt onze nieuwe
administratieve kracht. Zij gaat onze beide
scholen voor enkele uren in de week
ondersteunen.
Onze nieuwe leerlingen;
- Op basisschool Sint Jozef;
Sophie, Jari, Dorian, Leea, Sara, Kay.
- Op basisschool Heuvelrijk;
Pim, Joost, Owen, Lars, Cas, Juno, Merijn, Stijn.

03-09 en
06-09

‘Wake up tea’. Van 8.20 – 8.45
uur op het schoolplein
Start Gouden Weken project
gedurende drie weken
Informatieavond
Alle groepen
Startgesprekken

Maandag 20 augustus;
‘wake up tea’
Maandag starten we de ochtend met een
‘Wake-up-tea’.
Gezellig samenzijn op het
schoolplein; even bijkletsen...
De ‘thee’ staat klaar om 8.25 uur…
Natuurlijk zijn alle ouders en andere
betrokkenen welkom!
Om 8.45 uur starten de lessen.

Algemene ouderavond
Op dinsdag 28 augustus staat de algemene
ouderavond op het programma.
De avond duurt van 19 tot 20.30 uur.
U hoort nog op welk tijdstip u welke groep
kan bezoeken.

Van harte welkom allemaal en wij wensen jullie
een hele fijne tijd op school!!
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Startgesprekken

Gym

De eerste oudergesprekken zijn dit schooljaar
op 3 en 6 september. In de voorafgaande week
kunt u zich hiervoor inschrijven. Info volgt.

Vanaf maandag starten de
gymlessen weer.
Alle kinderen zijn verplicht
gymschoenen, een
T-shirt en een korte broek
te dragen.

Herstart ‘Bouw’
Vanaf de tweede schoolweek gaan we het
schoollezen met ‘Bouw’ opnieuw hervatten.
Vóór de zomervakantie hebben diverse
leerlingen uit groep 2, 3 en 4 samen met een
tutor (leerling uit de bovenbouw) gewerkt met
het programma BOUW!
Dit programma is ter voorkoming en
behandeling van leesproblemen. Hierbij is het
de bedoeling dat de kinderen 2x per week thuis
en 2x per week op school 15 minuten oefenen
met dit programma. Omdat we ervan overtuigd
zijn, dat dit programma zijn vruchten zal
afwerpen gaan we ook na de vakantie hiermee
door.
We willen jullie nogmaals op het hart drukken,
dat het programma alleen zal werken, wanneer
er thuis én op school geoefend wordt.
Vanaf volgende week gaan we weer starten
met Bouw.
Ouders van kinderen die hiermee gaan starten,
krijgen hierover nog bericht.

Rapporten
Graag ontvangen wij de rapporten die nog thuis
liggen in de loop van komende week retour.

Rubriek ‘Kleintjes’
U kunt onze nieuwsbrief ook gebruiken voor
aanbod en vraag van spullen en diensten.
U kunt uw advertentie mailen naar een van de
teamleden.

Wanneer een kind door omstandigheden niet
kan gymmen, graag even een briefje van de
ouders…

Thema’s schooljaar ’18-‘19
De volgende items staan voor komend
schooljaar op de agenda;
@ We gaan werken volgens de principes van
Stichting LeerKRACHT. Dit is een werkwijze
waarin we met beide teams schoolse zaken aan
kunnen pakken. We diepen een actueel item uit
met concrete actiepunten.
@ We gaan onze basis verder versterken. We
denken aan; inzicht voor individuele kinderen en
onderlinge sfeer, sterke instructies, verbinden
van lessen, DenkBeelden, coöperatief werken,
werken met persoonlijke doelen.
@ We gaan op sociaal- emotioneel gebied meer
gestructureerd werken. Dit doen we in
combinatie met coöperatieve werkvormen.
@ We verdiepen ons in het begrijpend
leesonderwijs en in ons aanbod Engels.
Hoe kunnen we de resultaten versterken?
@ Op ICT gebied gaan we stappen zetten onder
leiding van juf Chantal.
@ We blijven investeren in onze samenwerking.
We houden u via de nieuwsbrieven op de
hoogte van de thema’s.
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De ‘Gouden Weken’

Toestemming foto’s / video

De eerste schoolweken zijn heel erg belangrijk
voor een positieve groepsvorming.
Daarom gaan we de eerste drie weken starten
met ‘De Gouden Weken’. Dagelijks worden er 1
of meerdere niet competitieve oefeningen
gedaan om de groepsvorming te begeleiden en
vorm te geven.

In het kader van de AVG (privacywet) is het erg
belangrijk dat wij weten of uw kind(eren) op de
foto / video mogen. Komende week ontvangt u
en toestemmingsbrief. Het verzoek is om deze
zo snel mogelijk in te vullen en in te leveren bij
de leerkracht van uw kind(eren).

We wensen…
De Gouden Weken worden ingezet om het goud
dat we in handen hebben, de leerlingen, in korte
tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne
sfeer in de groep heerst, een schooljaar lang!

…iedereen een heel fijn en leerzaam
schooljaar !!

De ‘Gouden
Weken’ starten
direct na de
zomervakantie in
alle groepen en
duren drie weken.
Het zijn cruciale
weken. Kinderen
ontwikkelen zich
razendsnel. Niet
alleen sociaal,
maar ook cognitief
en fysiek. In een zomervakantie kunnen ze
enorme ontwikkelingssprongen maken. In het
proces van groepsvorming zie je dat terug.
Begeleiding in deze beginfase is daarom
doorslaggevend voor het ontwikkelen van een
positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen
van normen.

Kalender en schoolgids
De kalender / schoolgids voor de Jozefschool is
klaar. Deze gaat de komende week mee naar
huis.
Voor de kalender / schoolgids voor Heuvelrijk
worden de komende week nog foto’s gemaakt.
Vervolgens wordt de kalender / schoolgids
gedrukt en z.s.m. verspreid.
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