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Kalender

Speciaal welkom

voor de komende weken

Een speciaal welkom aan;
- Iza
- Loïs
- Ryvi
en
- Boyd

10-11
17-11
24-11
24-11

Crea-ochtend
Start Week vd Mediawijsheid
Afsluiting Mediawijsheid
Gr 5 t/m 8 vanaf 12.15u vrij

30-11
06-12

Nieuwsbrief 5
Start 10.30 uur

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

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Donderdag 16 november
Maandag
20 november

Crea-ochtend
Vrijdagochtend 10 november is er een creaochtend van 10.30 uur tot ongeveer 12.15 uur.

De leerlingen gaan één van de volgende dingen
doen:
- Een cactus maken
- Een vogelhuisje maken
- Een vissenkom maken
- Dansen
- Mozaïeken
We wensen de leerlingen heel veel plezier. Voor
iedereen die heeft meegeholpen:

Vrijdagochtend 1 december komt Sinterklaas
naar onze school.
Tijdens de sinterklaasviering bij ons op school
gaan de groepen 1 t/m 4 samen leuke
Sint-activiteiten doen.
Groep 5 en 6 doen in de klas het cadeautjesspel.
Daarvoor koopt iedere leerling twee cadeautjes
(in totaal voor €5,-). Tijdens het spel kunnen
kinderen cadeautjes verdienen en verliezen. We
gooien met een dobbelsteen en daarop staat
wat je moet doen, bijv. ; Geef één cadeautje aan
de persoon rechts van je.
Groep 7-8 gaan lotjes trekken voor het maken
van surprises. Het bedrag is € 5,- voor het
cadeautje + €2,- aan snoep. Alle kinderen maken
ook een gedicht. In de klas wordt besproken
waar de surprise en het gedicht
aan
moeten voldoen.
Woensdag 6 december worden
de
leerlingen om 10.30 uur op
school verwacht. Ze mogen dan
één
cadeautje meenemen. (Liefst een spelletje.)
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Nieuws van de MR
Beste ouders,

Beste ouder(s),
Vorige week heeft u een link ontvangen
waarmee u vragen kunt beantwoorden voor ons
tevredenheidsonderzoek.
Dit is anoniem.
Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Dan hebben
wij uw feedback al binnen,
dank u wel.

Zoals jullie inmiddels hebben vernomen, gaat
Jan-Willem Arts de MR na 6 jaar verlaten. We
zijn hem heel dankbaar voor zijn bijdrage de
afgelopen jaren.
Inmiddels heeft Laura Lassouw - Polman zich
gemeld als de opvolgster van hem. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee.
Het is volgens de wet bepaald dat wij haar toe
mogen laten treden als er geen bezwaar komt
van andere ouders/verzorgers. Wij bieden u bij
deze aan om voor 24 november bezwaar te
maken indien u dat nodig acht middels een mail
naar juf Mascha.

Bij deze een herinnering voor degene die nog
niet hebben deelgenomen aan het
tevredenheidsonderzoek;
wij waarderen het als u de vragenlijst wilt
invullen.
Mocht u specifiek opmerkingen of vragen
hebben en daarop reactie willen van ons,
dan is het goed om bij ons binnen te lopen en
dit te delen.
Vanwege de anonimiteit is het niet mogelijk om
persoonlijk antwoord te geven op vragen die uit
het tevredenheidsonderzoek naar voren
komen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
namens team Basisschool Sint Jozef

Gevraagd
Kranten en eierdozen. Dank U!

Groep 7/8 Mediawijsheid
Verder starten we op 17 november met een
week vol Mediawijsheid.
In de ‘Week van de mediawijsheid’ doen we
mee aan Mediamaster. Een spel waarin we
spelenderwijs kennis maken met de kansen en
gevaren van mediagebruik.
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Groep 7/8 Scholenbezoek
Op dinsdag 14 november gaan we op bezoek bij
het Lorentz Casimir College in Eindhoven. Neem
je fiets mee!
Welke ouder kan er die ochtend stand-by staan?
Meneer Thomas heeft op die dag geen
stagedag, dus wil ik iemand achter de hand
hebben om hulp te bieden indien nodig.
Stuur je even een mailtje of een berichtje naar
juf Carmen? Vast bedankt!

Bouwlezen
We hebben met de ‘grote’ kinderen een
tussenevaluatie gehouden over het bouwlezen.
Het team gaat samen bekijken welke
veranderingen plaats gaan vinden, bijv.
wisseling van een maatje, wel / niet doorgaan.
We houden u op de hoogte. Natuurlijk kunt u
thuis blijven inloggen en verder gaan met
bouwlezen. Dit bevordert o.a. het leestempo.

Verkeer in groep 4/5/6
We hebben in groep 4/5/6 enkele
voorrangsregels besproken. Het zou leuk zijn als
u hier tijdens een auto- of fietsritje enkele
vragen over stelt.
De leerlingen hebben daarna een
verkeerstekening gemaakt.
Wij zijn trots op de resultaten!
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Handige websites!!
Op deze pagina zijn een aantal links te vinden
naar handige websites. Je kunt op een leuke
manier extra oefenen. Zo kun je bijvoorbeeld de
tafeltjes, deelsommen of kloklezen oefenen.
Veel plezier!!
Lezen • http://www.neo4tx.nl/flits/
Rekenen • Sommetjes oefenen erbij en eraf:
http://www.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20e
raf.html
• Oefenen van de tafeltjes:
www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.htm
• Nog meer rekenen:
http://puzzelstad.nl/sommen1/
Klok kijken • www.klokkijker.nl
•www.dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.p
hp
Spelling •
https://leestrainer.nl/Spelling/index.htm
Allerlei • Allerlei leuke leerspelletjes. Topografie
oefenen, rekenen, taal, spelling, verkeer en nog
veel meer.
http://www.computermeester.be/index-nl.htm

Ingezonden stukken
Scouting
Ben jij 5 of 6 jaar? En heb je op zaterdagmorgen
of in de middag zin in een avontuur?
We hebben een nieuwe groep opgericht dus er
is volop plek om bij ons in de bossen te spelen
en te ontdekken.
We vinden het leuk als je een keer komt kijken!
Bekijk de poster in de bijlage van deze
nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar ledenadministratie@rudyardkipling.nl
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