25 oktober 2019
Brandweer op school
Dinsdag kwam er iemand van de
brandweer op school. Hij ging vertellen
over brandveiligheid. We begonnen met
een PowerPoint. En in de PowerPoint zat
een soort quiz. En bij die quiz zaten
kaartjes. Op die kaartjes stond een
brandkraan en een vlammetje. En met die
plaatjes gingen we vragen beantwoorden.
We gingen het over de branddriehoek
hebben. De onderdelen van de
branddriehoek zijn zuurstof, brandstof en
warmte. Daarna gingen wij een proefje
doen met een kaarsje en een theekop. We
gingen één onderdeel van de
branddriehoek weg halen. De zuurstof.
We kregen een verhaal te horen van een
brand op het digibord. Een poes ging er over vertellen, net als een voorbijganger en
ook de buurvrouw. De kat vertelde dat iedereen aan het slapen was. De kat vond het
op de kussen te heet want daar lag een telefoon. De kat ging naar zolder, na een
tijdje vond de kat het daar ook te heet. Hij vluchtte via het dakgoot. De mensen die
in dat huis woonden werden door de kat wakker. Wij moesten uitzoeken hoe de
brand was ontstaan.
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Belangrijke data
Wo. 30/10 Techniek groep 1 t/m 8
Wo. 06/11 Studiedag team, groep
1 t/m 8 vrij

Aan het einde kregen we een handje waar je je telefoon in kon zetten tijdens het
opladen.
Van Ries en Pelle
Bezoek aan educatieboerderij de Scheerskamp
Afgelopen woensdag is groep 4/5 naar boerderij de Scheerskamp geweest. We
hebben twee uur lang keihard gewerkt en veel nieuwe dingen geleerd over de
boerderij. Zo hebben we een rondleiding gehad in de stal, hebben we poedermelk
gemaakt voor de grote kalfjes en een fles melk gegeven aan een pasgeboren kalfje.
Ook hebben we een koe gemolken, met de hand én met een machine. We hebben
zelf op de boerderij mais, hooi, water en brokken verzameld en klaargezet voor de
voedermachine. Zo zijn we erachter gekomen dat een koe best wel veel eet op een
dag! Aan het eind van de ochtend mochten we nog een glaasje verse melk proeven
met een blokje kaas. Het was een gezellige en leerzame ochtend.
Op de laatste bladzijde van dit Wijzertje staan enkele foto’s van dit uitje.
Dictee groep 4/5
Op woensdag 20 november hebben de leerlingen van groep 4/5 het dictee van thema 3.
Vandaag hebben de leerlingen eenzelfde blad meegekregen als bij het vorig dictee.
Hierop staan de spellingscategorieën aangegeven, met daarbij een aantal voorbeeldwoorden. Deze kunnen ze zowel op school als thuis oefenen.
Wijchens Kinderdictee
Volgende week doen de kinderen van groep 6 mee aan het Wijchens Kinderdictee. De
winnaar van de voorronde, op school gehouden, doet woensdag 13 november in Wijchen
mee aan de finale van het Wijchens Kinderdictee.

Samen gezellig lezen in het leesnest in
groep 1/2/3

Leerlingenraad op Sint Jozef
Als leerkrachten vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk
vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief
burgerschap bevordert. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat
willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?
Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor
de hele school van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen: schema voor voetbal, open inloop van
de ouders, evaluatie van verschillende schoolactiviteiten en het scheiden van afval.
De leerlingenraad bestaat uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen. Natuurlijk
moeten ze zich zelf wel kunnen promoten. Dit doen ze door middel van een korte presentatie; waarom zijn zij een goede
kandidaat? En ze maken een poster.
Op 8 november wordt er gestemd op de kinderen die zich verkiesbaar hebben gesteld. De vier leerlingen met de meeste
stemmen komen in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid door juf Daniëlle en juf Mandy.
De leerlingenraad vergadert ongeveer elke drie maanden een keer onder schooltijd. Hierbij zitten twee leerkrachten, maar deze
hebben vooral een begeleidende rol. De raad vergadert in de teamkamer.
Een leerling is notulist en een andere leerling is de voorzitter van de leerlingenraad. Van te voren wordt er een agenda met
gesprekspunten opgesteld. Deze wordt doorgaans gemaakt door de voorzitter. Meestal worden er op de laatste vergadering al
wat punten bedacht. De agenda krijgen alle leden van tevoren ook in te zien.
In de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad. De leden brengen een bezoek aan alle
klassen. Dit duurt vaak maximaal 5 minuten. De notulen worden besproken in de klassen en opgehangen op het whiteboard in
de gang van de midden-/bovenbouw.
Na een jaar gaan alle leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe
verkiezingen gehouden. Een leerling mag maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.
Deze week hebben de leerlingen vanaf groep 5 informatie gekregen over de leerlingenraad en starten we de procedure om een
leerlingenraad op Sint Jozef op te zetten. Op vrijdag 1 november geven de kandidaten een korte presentatie over waarom zij
gekozen moeten worden voor de leerlingenraad en worden de posters opgehangen. Op vrijdag 8 november zijn de verkiezingen.

Staking primair en voortgezet onderwijs
Op woensdag 6 november is er een landelijke staking in het onderwijs. Primair en voortgezet onderwijs gaan staken om
aandacht te vragen voor meer investeringen in het onderwijs. Ook al staan wij als team achter het doel van deze staking, deze
keer nemen de leerkrachten van Sint Jozef er geen deel aan. Deze dag staat in de jaarplanning als studiedag gepland voor de
kleine scholen binnen de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Tijdens de ochtend wordt de BHV cursus gegeven en ‘s middags
staat het bespreken van verschillende beleidsstukken op het programma: de meldcode, de gedragscode, het privacy beleid en
sociale/fysieke veiligheid. Voor ons gaat deze studiedag dus gewoon door.
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