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Nieuwsbrief oktober 2018
Beste ouders, verzorgers
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Een mooie kans voor mij om me aan u voor te
stellen.
Mijn naam is Nicole Roeken, ik ben 42 jaar, getrouwd en moeder van 2 jonge kinderen. Intussen ben ik al
ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs en heb ik ervaring opgedaan als leerkracht, intern begeleider en
adjunct directeur. De laatste 10 jaar ben ik werkzaam geweest als locatieleider in de kinderopvang en als
directeur op de basisschool.
Op 17 september ben ik in Noordhoek gestart, maar door schoolreis en studiedagen was ik pas vanaf 25
september in de gelegenheid om u daadwerkelijk te ontmoeten.
Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met de leerkrachten, de kinderen en met u, verder vorm en
inhoud te geven aan het onderwijs op de Sint Jozefschool. De school heeft met vakadoptie/unitonderwijs een
duidelijke richting gekozen. Het is belangrijk om hier met elkaar verder vorm en inhoud aan te geven.
Ik heb al uitgebreid kennis gemaakt met de collega’s en met de kinderen en ik kijk er naar uit om ook kennis
te maken met u.
Vanaf nu zal ik elke dinsdag en donderdag op school aanwezig zijn. Via het mailadres van de school kunt u
mij natuurlijk ook op andere dagen bereiken.
Met vriendelijke groet,
Nicole Roeken

Welkom nieuwe leerlingen
In oktober komt Pepijn Hammes voor het eerst naar school. We wensen Pepijn een fijne schooltijd toe op
onze school.
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Hieperdepiep hoera!
In de maand oktober vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
4 oktober
6 oktober
10 oktober
31 oktober

Groep
5
8
7
3

Naam
Elisa Nagtzaam
Gulliano Mora
Lotte van Loon
Elsa Strootman

Leeftijd
8
12
11
6

Nieuwe juffen stellen zich voor

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Simone en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de
St. Jozefschool. Ik werk op maandag en vrijdagochtend in groep 1-2
en op de andere dagen in groep 3-4. Voor een aantal van u ben ik
geen onbekende meer: in het schooljaar 2016-2017 heb ik hier ook al
een tijdje gewerkt ter vervanging van juf Kina. Ik ben erg blij om hier
nu weer terug te mogen zijn.
Als ik niet aan het werk ben, dan ga ik graag op reis. Ik vind het leuk
om andere culturen te leren kennen, de natuur in te gaan, de lokale
keuken te proeven, musea te bezoeken en te relaxen op het strand
met een goed boek.
Ik hoop er samen met de kinderen, collega’s en u een fijn en leerzaam schooljaar van te
maken! En als u mij wilt spreken, mag u na schooltijd altijd even binnen lopen.
Juf Simone

Agenda
Wo 3 oktober
-Start
kinderboekenweek
-Workshop groep 5 en
7-8
8 t/m 10 oktober
Kamp groep 7-8
Do 11 oktober
Afsluiting
kinderboekenweek
Vr 12 oktober
Borgesius studiedag
Groep 1-8 is vrij
15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie
Wo 24 oktober
luizencontrole
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Nienke, dit schooljaar geef ik op dinsdag en woensdag les aan groep 7-8,
daarnaast verzorg ik samen met Meneer Bart ook de rekenlessen voor groep 5-6.
Ik ben 22 jaar oud en woon in Etten-Leur. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met
vriendinnen te winkelen en een hapje te eten. Daarnaast hou ik van lezen.
Ik heb er erg veel zin in, we gaan er met zijn allen een leuk en leerzaam schooljaar van
maken!
Juf Nienke

Terugblik studiedag
Dinsdag 18 september hebben we een studiedag gehad. Nicole Roeken heeft kennisgemaakt met het team
door uitgebreid de tijd te nemen om met het team in gesprek te gaan. Ook hebben we uitvoerig gesproken
over het voeren van de kind-oudergesprekken. Deze gesprekken vonden plaats op 24 en 25 september.
Meer nieuws over de kind-oudergespekken verderop in de nieuwsbrief. In de middag zijn we aan de slag
gegaan met de nieuw aangeschafte techniekmaterialen. We vinden het belangrijk dat we zelf weten hoe een
en ander werkt voordat we tijdens technieklessen deze materialen gaan inzetten. Het was een geslaagde
middag. Met veel plezier zijn wij op ontdekkingstocht gegaan. We weten zeker dat alle kinderen van de
school het ook leuk en leerzaam zullen vinden om met deze nieuwe materialen aan de slag te gaan. We
houden u op de hoogte van wanneer we starten met de technieklessen.
Schoolreis naar de Efteling
Wat was het maandag 17 september een mooie dag. Alle kinderen kwamen met een brede lach op school,
op de rug een rugzak vol lekkers en klaar om naar de Efteling af te reizen. Ook het weer was ons goed
gezind deze dag. De blauwe St. Jozefshirts werden aangedaan en toen op weg naar de bus; een mooie
dubbeldekker. De kinderen hebben genoten, met dank aan alle hulpouders die mee zijn gegaan om groepjes
kinderen te begeleiden. Op de terugreis vonden sommigen het lastig om de ogen open te houden. Het was
een heel geslaagde dag.
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Bedankt!
Nogmaals wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar. De Jozefschool is een fijne
school om op te werken, om er als kind te leren en te spelen, om als ouder bij betrokken te zijn.
Vrijagochtend 14 september werd ik blij verrast met heel veel koeken, koekjes, chocolade repen en bonbons.
Het komende jaar hoeven we ons thuis niet af te vragen of we nog iets hebben voor bij de koffie. Bedankt!
Niels Groels
ANWB Streetwise
Op woensdag 12 september hebben alle leerlingen een activiteit gehad van ANWB Streetwise. Het was een
leerzame ochtend op het gebied van verkeer.
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Bankje juf Kina
Met haar afscheid hadden we juf Kina een bankje beloofd voor op het speelplein, ‘het juf Kina bankje’.
Dinsdag 11 september hebben we op een feestelijke wijze het bankje in gebruik genomen door de ballonnen,
aan het bankje bevestigd, door juf Kina kapot te laten prikken. Als eerste mocht ze samen met haar man ad
het bankje in gebruik nemen.

Terugblik kind-oudergesprekken
Maandag 24 september zijn we gestart met de kind-oudergesprekken. Gesprekken waarbij uw kind
“gespreksleider” was en dit was best even wennen. Aan de hand van een praatpapier hebben ze u onder
anderen verteld waar ze goed in zijn, wat ze nog graag zouden willen leren, met wie ze graag spelen en wat
ze eventueel zouden willen veranderen op school of in de klas en ze mochten aangeven wat zij belangrijk
vonden.
Dinsdag 2 oktober zullen we als team terugblikken op deze gesprekken, maar natuurlijk willen we ook graag
horen hoe de kinderen en hoe u het als ouders ervaren heeft. In de nieuwsbrief van november komen we
hier uitgereid op terug.

