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NIEUWSFLITS nr . 10

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Een laatste bericht van mijn hand in deze
Nieuwsflits. Morgen is mijn laatste dag op de St.
Jozefschool. Een periode van bijna tien jaar komt
ten einde. Ik heb met erg veel plezier de school
geleid en ben trots op alles wat samen met het
team, leerlingen en ouders is opgebouwd in de
afgelopen jaren. Ik heb er alle vertrouwen in, dat
in de toekomst van de school mooie, nieuwe perspectieven zichtbaar gaan worden. In de eerste
plaats voor de leerlingen; daar doen we het
voor!
Ontzettend bedankt voor uw vertrouwen, de
prettige contacten en de fijne samenwerking.
Het allerbeste toegewenst!
Vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Donderdag 10 februari 2022

Vanaf volgende week zullen de directietaken tot
nader bericht overgenomen worden door Vera
van der Linden en Kim Chatrou.
Skateclinic
Zoals we eerder hebben aangekondigd in de
Nieuwsflits gingen vandaag de eerste skateclinics
van start voor de groepen 3 t/m 8.
De groepen 7 & 8 mochten het spits afbijten.
Vanwege het regenachtige weer vonden de clinics plaats in de gymzaal. De leerlingen hebben
erg genoten en het uurtje vloog voorbij.
Communicatie besmettingen vanaf nu
Tot voor kort hebben we elke besmetting in de
klas van uw zoon/dochter bij u gemeld via Parro.
Dat had tot doel u te informeren, zodat u ook
alert kon zijn op klachten bij uw zoon/dochter.
Deze werkwijze was, vooral in de tijd dat leerlingen in quarantaine moesten, zeer functioneel.
Inmiddels zijn de richtlijnen versoepeld. Bij contact met iemand die positief getest is op COVID19 hoeft een leerling, die geen klachten heeft,
niet in quarantaine en kan de leerling gewoon
naar school blijven komen. Omwille van die versoepelingen en het feit dat het aantal besmettingen op dit moment landelijk gezien zó hoog is,
zijn we gestopt met het melden van elke individuele besmettingen via Parro. We zijn ervan
overtuigd dat we hiermee recht doen aan de huidige situatie en ‘normaliseren'.

Morgen staat de gehele dag in het teken van het
afscheid van juf Bernie.
Samen met alle collega's en de leerlingen hebben we een mooi afscheid voor haar voorbereid.
We hopen dat ze samen met haar zoon Stijn en
haar schoondochter Esther geniet van de feestelijke activiteiten.

Ondertussen blijft de vraag, aan leerlingen van
de groepen 6 t/m 8 en personeel, om tenminste
twee keer per week een zelftest te doen. Indien
uw zoon/dochter (milde) klachten heeft die passen bij het coronavirus, blijft hij/zij thuis en verzoeken we een passende maatregelen te nemen.

Test uw kind positief Dan is het fijn als u dit
meldt aan de leerkracht van uw kind. De leerkracht denkt dan met u mee over de inrichting
van thuisonderwijs.
Uiteraard zullen we u informeren als het aantal
besmettingen in een klas daartoe aanleiding
geeft. Het melden van individuele besmettingen
heeft echter zijn functie verloren.
Rapport en rapportgesprekken
Morgen ontvangen alle leerlingen hun eerste
rapport. U vindt voorin het rapport een nieuw
aangepast voorwoord en ook zit er een uitleg
van de MQ-scan bij. Mocht u over de MQ-scan of
over de beoordelingen van het bewegingsonderwijs vragen hebben dan kunt u terecht bij onze
gymdocent Daan Linssen: daan.linssen@eenbes.nl
Als het goed is heeft u inmiddels een uitnodiging
ontvangen om zich in te schrijven voor het rapportgesprek. Mocht dit niet het geval zijn, neem
dan even contact op met de leerkracht van uw
kind. De gesprekken vinden via Teams plaats.
De adviesgesprekken voor groep 8 zullen live op
school plaatsvinden waar de leerlingen ook zelf
bij aanwezig zullen zijn.

True Friend daagt alle kinderen van groepen 7 en 8
opnieuw uit:

Ontsnap met je vrienden uit
een Escaperoom!
Het is eindelijk zover! Na de lange lockdown mogen
de kinderen uit groepen 7 en 8 nu toch ECHT naar de
Escaperoom Challenge..
Op vrijdagmiddag 11 maart 2022, van 15.30 – 17.30
uur wacht de spannende True Friend Challenge, bij
‘Escaperoom Geldrop’.
Alle True Friends krijgen die dag een eenmalig kijkje
achter de schermen en natuurlijk moeten ze ook zelf
proberen te ontsnappen uit één van de spannende
Escaperooms. Maar er is méér… eigenaar Jef van Escaperoom Geldrop heeft dit keer zelf ook de hulp van
de kinderen nodig. Want hij wil met zijn team een totaal nieuw ontsnappingsspel ontwerpen, speciaal bedoeld voor kinderen uit de hoogste groepen van de
basisschool. En dus vraagt hij alle True Friends: helpen jullie ons mee bij het bedenken van een nieuw
spel of vette puzzel voor de Escaperoom?
True Friend, dat is een seizoen vol spannende vriendenavonturen, in je eigen stukje NL. En ook tijdens
deze Challenge komt het weer aan op samenwerken,
naar elkaar luisteren en laten zien wat je in huis hebt.
Zo ontdekken jonge mensen hoeveel je aan elkaar
hebt. Als vrienden, over en weer. Maar net zo goed:
wat je dorp voor jou betekent – en andersom. Via
True Friend krijgt een nieuwe generatie mooie kansen om spelenderwijs te ontdekken hoeveel dat
waard is, die zee aan vrijheden, ruimte en mogelijkheden, hier in jouw stukje NL. Onder het motto: ‘Kijk
wat je kunt!’
Opgeven voor de Escaperoom Challenge op vrijdag
11 maart is gratis en makkelijk, via de True Friend
app. Daarna krijgt ieder kind van ons een bevestigingsmail met Vriendenpas, als officieel toegangskaartje. Let op: ook als je je de vorige keer al hebt
aangemeld voor de Escaperoom, is het belangrijk dat
je je nu weer aanmeldt. Aanmelden kan tot en met
vrijdag 4 maart, maar wacht niet te lang met opgeven, want voor de Escaperoom Challenge geldt: vol =
vol!

Jarigen
Tot 24 februari 2022

Experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap &
techniek cursus verzorgen op Sint Jozef, waar de kinderen van groep 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. Voor de groepen 1 t/m 3 staat het in het teken
van dierengeheimen, voor de groepen 4 t/m 8 staat
het in het teken van Natuurkunde.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk
dierengeheimen en op wetenschap & techniek. Ze
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen
wordt beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden,
voor nu en later.
Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 7-4-2022
Donderdag 14-4-2022
Donderdag 21-4-2022
Donderdag 12-5-2022
Donderdag 19-5-2022
Donderdag 2-6-2022
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Klik op naschoolse cursus, plaats Geldrop, groep
1 t/m 3 of 4 t/m 8.
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl goodies,
leskaarten en Mad Science polsbandje.
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
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Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 11 febr.
Ma. 14 febr.
Di 15 febr.

Ma. 21 febr.
Di. 22 febr.

Afscheid juf Bernie Kooistra
Deze week adviesgesprekken groep 8
en rapportgesprekken 1 t/m 7.
KMR-vergadering. Let op, dit is een
week eerder dan wat in de kalender
staat.
Deze week adviesgesprekken groep 8
en rapportgesprekken 1 t/m 7.
GMR-vergadering

DE MUSICAL4DAAGSE
@PARKTHEATER EINDHOVEN
De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen
vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. De Musical4daagse zorgt
ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust
worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De Musical4daagse
krijgt een ervaring om nooit meer te vergeten. Als de
kinderen later het theater binnen stappen zullen ze
altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel stonden tijdens De Musical4daagse.
Zie jij jezelf daar al staan?
Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op
het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt naar je
en het is muisstil… En dan, het applaus…
Het lijkt wel magisch.
Opgeven kan via: www.musical4daagse.nl/eindhoven
Wat is belangrijk om te weten?
- 3 t/m 6 maart 2022 Parktheater Eindhoven
- 09:00 tot 14:00
- 6 t/m 12 jaar
- 4 dagen zingen, dansen en acteren

