Nieuwsbrief oktober-november 2017
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Met deze nieuwsbrief
laten we u weer weten wat er allemaal in en rondom de school gebeurt.
Deze nieuwsbrief vindt u ook op de website: www.rkbstjozef.nl
Informatieavond
De informatieavond op maandag 25 september is druk bezocht. Aan de hand van korte
filmpjes hebben we geprobeerd een beeld te schetsen hoe het werken in de units en de
vakadoptie door de leerkrachten verloopt. Ook is er tijd ingeruimd om vragen te
kunnen stellen. Eén van de vragen had betrekking op het fruit eten tijdens het
buitenspelen. Nu krijgen de leerlingen tijdens het buitenspelen de gelegenheid om
hun fruit op te eten en te drinken. Alles wat niet op is, kan worden opgedronken of
worden opgegeten om 11.00 uur als de leerlingen starten met verwerking van de
aangeboden lesstof. Enkele ouders zien liever dat het fruit eten voor de pauze gebeurt.
Na het centrale gedeelte in de aula gingen de ouders langs de lokalen waar de
leerkrachten meer informatie gaven over de lesstof en de werking van Snappet.
Het was een geslaagde avond.

Agenda
13 oktober
Afscheid juf Lianne
16 t/m 20 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Luizencontrole
10 november
Eerste rapport
13 en 14 november
Rapportgesprekken

Afscheid juf Lianne
Als u deze nieuwsbrief ontvangt dan staan we aan de vooravond van het afscheidsfeest
van juf Lianne. Het belooft een mooi feest voor juf Lianne te worden en ook zeker voor
de kinderen. Hieronder vindt u informatie over het afscheidsfeest.
*De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. De bus vertrekt om
8.45 uur naar Standdaarbuiten samen met juf Lianne en juf Marja.
*Het weer laat het toe dat we heel de dag buiten zijn. Houdt u er wel rekening mee dat het vroeg in de
ochtend nog fris kan zijn.
*De kinderen krijgen in de ochtend iets te drinken en een koekje. Tussen de middag
krijgen alkle kinderen van juf Lianne een zakje friet met een snack aangeboden.
*Om 14.00 uur start de circusvoorstelling. U wordt van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn. De circus voorstelling vindt plaats op de parkeerplaats bij Aventurijn.
*Om 15.00 uur is de voorstelling afgelopen. U kunt juf Lianne dan de handschudden.
*De kinderen worden NIET met de bus terug naar Noordhoek gebracht. U dient
zelf het vervoer terug naar Noordhoek te regelen.
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober hebben we met alle leerlingen de Kinderboekenweek geopend.
Onder leiding van juf Danielle hebben alle leerlingen het kinderboekenweeklied
gezongen “Gruwelijk eng” van Kinderen voor Kinderen. Daarna deelde juf Danielle een
boekenpakket uit voor iedere groep.
We hopen dat de leerlingen de boeken met veel plezier zullen lezen.

BOUW!
Na de meivakantie van schooljaar 2015-2016 zijn er een aantal kinderen op Aventurijnl gestart met het
computergestuurde interventieprogramma BOUW!
Dit is een programma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden
voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.
Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het
bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een zwak fonologisch bewustzijn in groep
2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen. Het is dus de taak van school om deze
instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden.
Op onze school is Kitty (onze intern begeleider) de BOUW! Coördinator. Zij screent alle kinderen, bespreekt
risicoleerlingen in het zorgteam en daarna worden ouders uitgenodigd of ze als tutor willen fungeren door
twee keer per week thuis met hun kind aan het programma te werken. Tevens worden kinderen uit de
bovenbouwklassen gekozen om ook twee keer per week te fungeren als tutor. Ouders en kinderen krijgen
uitgebreid een instructie hoe ze met dit programma moeten werken.
Voordelen van BOUW! zijn:
- wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma
- ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
- is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
- voorkomt onnodige doorverwijzing naar de (vergoede) zorg
- draagt bij aan fikse kostenbesparingen
- scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar
diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).
- Bouw! werkt ook op iPad
Kinderklankbordgroep
Op de foto de nieuwe samenstelling van de kinderklankbordgroep op St.Jozef.
Inge uit groep 5. Britt uit groep 6. Mathijs uit groep 7 en Tessa uit groep 8.
De kinderen zijn blij dat ze gekozen zijn, omdat ze graag willen meepraten over de
school. Ze zijn de vertegenwoordigers van hun groepen en zullen regelmatig daar
navragen of er dingen zijn, die zij weer kunnen bespreken.
Deze eerste keer hadden ze al drie vragen:
Waarom gaat de bel op woensdag om 12:15 uur, als er toch niemand naar huis
gaat?
Dat is inmiddels opgelost, de instellingen zijn aangepast.
Waarom moet je in het stilte half uur in de klas blijven?
Waarom mag je in het stilte half uur geen vragen stellen? Als je moet wachten
vergeet je de vraag en stel je voor dat de vraag over je laatste opdracht gaat, dan
kun je je werk niet afmaken..
Deze laatste twee vragen gaan terug naar de leerkrachten, zodat zij kunnen
aangeven waarom het zo is en met de kinderen kijken naar oplossingen.

Beste ouders en kinderen van de St. Jozefschool,
Op vrijdag 13 oktober ga ik afscheid nemen van de St. Jozefschool, Aventurijn en het onderwijs.
Na 40 jaar, waarvan 10 jaar in Noordhoek, is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging; wonen en een
beetje “werken” in Frankrijk.
Ik heb met heel veel plezier op de St. Jozefschool gewerkt en bewaar veel mooie herinneringen aan de
kinderen, de samenwerking met de ouders en niet in het minste de gedrevenheid van het team. De school
staat aan het begin van een tijdperk van onderwijs anders inrichten. Dat betekent een grotere
samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Ik ben heel blij dat ik hieraan een stukje heb
kunnen bijdragen en nu ook nog heb gezien dat de start positief is verlopen. Voor iedereen heel veel succes
en werkplezier in dit mooie proces.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de super fijne samenwerking, de kinderen tijdens de lessen die
ik heb gegeven, de ouders tijdens de vele gesprekken in de vergaderingen van de verschillende geledingen
en het organiseren van allerlei activiteiten en de collega’s voor het delen van hun zorgen, ervaringen en
plezier bij het werk met de kinderen en het opbouwen van een kanjer St. Jozefschool.
Hartstikke bedankt, ik heb genoten!
Ik wens meneer Niels heel veel succes en net zoveel werkplezier, als ik heb gehad.
Au revoir, à bientôt!
Lianne

Met vriendelijke groet,
Team van de Sint Jozefschool

