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Sint Jozefschool Nederwetten
bereikt magische grens van
50 leerlingen
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Voetbaltoernooi groep 5 en 6

Vanmorgen was het feest op school. Vanaf
deze dag zitten er maar liefst 50 leerlingen
op de Sint Jozefschool. Een hele mijlpaal
voor de kleine school in Nederwetten.
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10-05

Hemelvaart, leerlingen vrij
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Juf Mascha is aanwezig op school op:
Maandag 9 april
Dinsdag 17 april

Kangoeroe-ambassadeur Prof. dr.
Robbert Dijkgraaf, president van het Institute for
Advanced Studies in Princeton (IAS):
"Investeren in kennis begint bij de jeugd"

Kangoeroe wedstrijd
Op donderdag 15 maart deden alle
leerlingen van onze rekengroepen 5 t/m 8
mee aan de Kangoeroe Wedstrijd.
De leerlingen worden op leeftijd ingedeeld.
Drie van onze leerlingen zaten bij de beste
10% van Nederland.
Hartstikke knap!!!

Een paar jaar geleden bereikte het
leerlingaantal op de Sint Jozefschool niet
eens de 40 leerlingen. Nu ongeveer 4 jaar
later is het aantal leerlingen met meer dan
25% gestegen, naar de magische grens van
50 leerlingen. Deze groei zorgde er zelfs
voor dat er een extra leslokaal ingericht
moest worden. De Sint Jozefschool is erg
blij met deze groei. En dat moet gevierd
worden!
Versierde boog
Rond half 9 liepen alle leerlingen onder een
mooi versierde boog de school in. Voorop
liepen Anouk en Noor, de twee leerlingen
van wie de eerste schooldag op hun nieuwe
school nu echt begon. Nadat iedereen de
jassen en tassen opgeruimd had,
verzamelden de leerlingen zich samen met
de ouders en pers in de
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gemeenschappelijke ruimte. Directrice
Mascha Stikvoort verwelkomde alle 50
leerlingen, maar Anouk en Noor in het
bijzonder. Mascha gaf aan erg blij en trots
te zijn met de groei van het aantal
leerlingen, maar hoopte niet het
leerlingaantal van 100 te halen. De Sint
Jozefschool blijft dan immers klein, maar
fijn!
Tot teleurstelling van de leerlingen
moesten ze na dit welkom de klas in en aan
het werk. De ranja en de lekkere wafels
moesten helaas nog wachten tot de pauze.

Week tegen pesten
Het doel van deze week is om vooral
preventief voorlichting te geven over
pesten en cyberpesten.
Pestgedrag stoppen begint bij jezelf! We
gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid
van kinderen en laten ze benoemen en
ervaren wat zij doen om pesten te stoppen.
Zij maken het verschil!!
Donderdag 19 april is tevens de landelijke
dag tegen pesten!

Koningsontbijt
Op vrijdag 20 april hebben we een gezellig
Koningsontbijt op school.

Het sporten gaan we niet op deze dag
doen. Wij gaan op dinsdag 22 mei samen
met basisschool Heuvelrijk weer een fijn
dagje sporten op het atletiekterrein.
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Verkeersexamen
Vandaag zijn alle kinderen van groep 7 en 8
geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen!

Oproep ouderhulp sportdag!

Goed gedaan!!
Het praktisch verkeersexamen vindt plaats
op woensdag 23 mei.
We hebben daarover op dit moment te
weinig informatie.
Meestal moeten we als school een aantal
ouders / opa's of oma's vragen om een post
te bezetten.
Iets voor u? Houd deze datum alvast vrij.
Onderstaande website geeft informatie
over de route van het examen.
https://nuenen-ca.vvn.nl/verkeersexamen-9

Lees het voorlopige verslag
van de auditcommissie …
Zie onderaan deze
nieuwsbrief!!!

Het is weer bijna zover; op dinsdag 22 mei
a.s. gaan we weer sporten op de HACvelden te Stiphout.
Natuurlijk kunnen we weer veel ouderhulp
gebruiken.
We hebben hulp nodig om de kinderen per
auto (onderbouw) of per fiets (bovenbouw)
naar de HAC-velden te brengen. Ook
hebben we spelbegeleiders nodig.
De sportdag start om 9.00 uur en is rond
14.00 uur afgelopen.
Hebt u zin om op deze fantastische en
sportieve dag te helpen laat het ons dan
voor 20 april via de mail weten.
Wilt u daarbij aangeven of u kunt rijden,
mee kunt fietsen en/of kunt begeleiden bij
de sportactiviteiten.
Alvast bedankt!
Sportieve groet,
Marian Hanenberg (St. Jozef)
marian.hanenberg@eenbes.nl
Huub Janssen (Heuvelrijk)
huub.janssen@eenbes.nl

Let’s do it kids
Aan alle mensen die meegeholpen aan het
‘afvalproject’:
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Audit,

27 maart 2018

Een keer in de vier jaar komt de
auditcommissie van de Eenbes op bezoek,
zij doen een kwaliteitsonderzoek.
Deze commissie hanteert het kader van de
onderwijsinspectie, waaraan specifieke
onderdelen toegevoegd zijn vanuit de
Eenbes.
Bijvoorbeeld met betrekking tot passend
onderwijs of het Koersplan van de Eenbes.
Dinsdag 27 maart hebben Anouk en Tijn de
audit commissie (vier personen) welkom
geheten met een presentatie over onze
school en een rondleiding.

Het Concept Kansrijke Combinatie is helder
voor het team en wordt ook duidelijk
toegepast.
De 21st century skills komen goed naar
voren in onze manier van werken (dit zijn
onder andere samenwerken, kritisch
denken en creativiteit)
De kinderen zijn aanzienlijk
zelfstandiger dan een paar jaar geleden
Leerlingen herkennen schoolafspraken bij
alle leerkrachten en ervaren dat
leerkrachten een team vormen
Ouders en leerlingen zijn positief.
Aandachtspunt:
De ambities mogen nadrukkelijker terug
komen in de klas, waarbij
meerbegaafde leerlingen nog meer
uitdaging/ aangeboden mogen krijgen.
Een link met DenkBeelden is hier al gelegd;
de strik, de brug, het atoom en stekker
kunnen hier goed bij ingezet worden.
Mascha

De rest van de dag heeft de
commissie documenten doorgenomen,
lessen geobserveerd in de klas, met
kinderen gesproken, met een groep ouders
gesproken, en met de directie en intern
begeleider om de tafel gezeten.
Conclusie aan het eind van de dag is dat
de auditcommissie tevreden is over onze
school.
Hun verslag laat nog enkele weken op zich
wachten, hier onder vast enkele
gesprekspunten die naar voren kwamen in
de terugkoppeling:
Alle leerkrachten kijken goed naar de
ontwikkeling van individuele kinderen
Het didactisch handelen van de
leerkrachten is sterk
Het pedagogisch handelen is sterk
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