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Vrijdag 5 oktober: Dag van de Leerkracht
Vrijdag 5 oktober as. is een bijzondere dag. Het is de Dag van de Leerkracht, de dag waarop de leerkrachten in het hele land in het zonnetje gezet worden
voor al het goede en intensieve werk dat zij doen! Ieder jaar is 5 oktober de Dag van de Leerkracht. Het is niet alleen in ons land de Dag van de Leerkracht,
maar in vele landen op de wereld wordt deze dag gevierd. In Afghanistan bijvoorbeeld is er dan geen school, maar de dag wordt met de leerlingen en de
leerkrachten gevierd met traditionele maaltijden, muziek en geschenken voor de leerkrachten. Ook dichter bij huis, in België, worden de leerkrachten in de
bloemetjes gezet. In de Republiek van China zijn er een aantal activiteiten voor leerlingen waar ze hun waardering voor de leerkrachten kunnen tonen, zoals
het schenken van cadeautjes, inclusief kaartjes en bloemen. Ook oud-studenten gaan terug naar hun oude basisscholen, middelbare scholen en
hogescholen om geschenken te geven aan hun oude leerkrachten!

Vrijdag 5 oktober: allemaal vrijwilligers in de school!!!
Waar komen al die vrijwilligers vandaan, vraagt u zich misschien af? Even een uitleg: een paar maanden geleden is de school benaderd door bol.com met de
vraag of wij willen meewerken aan de impactdag van Bol.com. Deze organisatie is namelijk een samenwerking gestart met allerlei maatschappelijke
initiatieven die iets willen betekenen in Nederland en België. Men vindt het namelijk belangrijk om een zichtbare bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Zij stelden voor om in de Kinderboekenweek iets te kunnen betekenen voor de kinderen, onze kinderen op de Joannes XXIII.

Wij vonden het een geweldig initiatief en het gevolg is nu dat vrijdag 5 oktober ruim 50 vrijwilligers (werknemers van bol.com) bij ons op school komen om
te lezen met de kinderen en allerlei taalspelletjes te doen. Dit om zo te laten zien dat lezen zo verschrikkelijk belangrijk is. En ook zo enorm leuk! De
vrijwilligers nemen allemaal (voor)leesboeken mee die zij met de kinderen gaan lezen en deze boeken mogen wij op school na afloop allemaal houden! Een
prachtige aanvulling van onze bibliotheek! Wij verwachten dat 5 oktober voor onze kinderen en hun juffen en meesters een hele leuke en inspirerende dag
zal worden!!

Kinderboekenweek!!
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij! Morgen start op de Joannes XXIII ook de Kinderboekenweek. U
heeft daarover al een uitnodiging ontvangen! Vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af! Het zijn dagen waarin veel gelezen en voorgelezen
wordt in de groepen en zoals eerder geschreven komen er heel veel vrijwilligers op 5 oktober met de kinderen lezen!

De MuziekRoute is weer begonnen!!

Vanaf vandaag, woensdag 2 oktober, is de MuziekRoute weer gestart. Dat betekent dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 iedere dinsdag dit schooljaar
muziekles krijgen van hele goede vakdocentenmuziek van het Utrechts Centrum van Kunsten. De kinderen van groep 5 krijgen les in het bespelen van

muziekinstrumenten. De komende weken kunnen zij kiezen uit de cello, de viool, de klarinet of slaginstrumenten. Als de keus uiteindelijk gemaakt is, krijgen
zij daar iedere dinsdag les in. Later mogen zij zelfs het muziekinstrument mee naar huis nemen om thuis te oefenen. Kinderen die het leuk vinden om nog
meer te spelen kunnen zich opgeven voor het Muziekensemble. Dat bestaat uit kinderen van verschillende scholen. Zij gaan ook oefenen in vakanties en aan
het eind van zo’n week worden de ouders uitgenodigd om naar de muziekkunsten van de kinderen te komen luisteren.
En laten we niet vergeten dat er ieder jaar een geweldig optreden wordt verzorgd in het cultuurcentrum Stefanus, waarvoor u allen een uitnodiging zal
krijgen.

Kunstlessen
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) zal dit jaar bij ons op school ook kunstlessen geven. Voor groep 1,2 zang en bewegen, voor groep 3/4
circuslessen en voor groep 5/6 theaterlessen.
Ook na schooltijd kan uw zoon of dochter muziek- en danslessen volgen in wijkcentrum Zimihc theater Stefanus. Vanaf 2 en 3 oktober starten de lessen.
Kijkt u op www.uck.nl/overvecht voor meer informatie!

Website van de school
Kijkt u nog op de website van onze school: http://www.joan23.nl ? U kunt daar van iedere klas zien wat zij allemaal gedaan hebben in de afgelopen periode.

(Herinnering) Tel mee met Taal “lerende ouders” in Utrecht
Dit schooljaar zal er, bij voldoende aanmeldingen, een taalcursus voor ouders met kinderen op de Joannes XXIII gehouden worden. Deze taalcursus is
bedoeld voor ouders die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Het doel is om deze ouders taalvaardiger te maken, waardoor zij beter in staat
zijn om hun kinderen te ondersteunen bij hun schoolcarrière.
• De cursus is gratis.
• Eén dagdeel van 3 uur per week les.
• 3 uur per week huiswerkopdrachten in de thuisomgeving van uw kind.
• De cursus duurt 12 weken.
• In de schoolvakantie is er geen les.
• Alle lessen worden gegeven door een bevoegde leerkracht.
Wat leren de ouders?
• De ouders verbeteren hun taal op alle vaardigheden.
• Ouders leren de taal om ook te gebruiken bij de bijeenkomsten van ouderbetrokkenheid.
• Ouders kunnen beter communiceren met hun eigen kinderen in het Nederlands.

Al ongeveer 8 ouders hebben zich al aangemeld, maar we zijn op zoek naar nog meer ouders om de bijeenkomsten te kunnen starten. Meldt u zich dus aan!
Op school zijn inschrijfformulieren!
Ouders die niet zo taalvaardig zijn, lezen deze nieuwsbrief misschien wel niet. Kent u een ouder die deze cursus zou kunnen volgen, vertelt u hen dan over
deze cursus!

Kalender
Kijkt u nog regelmatig op de kalender in DigiDuif of op de website van de school? Daar staan alle voor u belangrijke data!

