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Beste ouders, 

Na zes weken vakantie zijn we inmiddels al weer bijna een week bezig. Het mooie weer 

dat in de vakantie soms ver te zoeken was, is nu eindelijk in Nederland aangekomen.  

Daarom hebben we vandaag met de kinderen nog lekker even met water gespeeld en de 
verkoeling opgezocht. Na ons bericht was de ouderhulp binnen enkele minuten al gere-

geld. Super! Op de website kunt u de foto’s van de waterspelletjes bekijken.  

 

De komende weken krijgt u op verschillende manieren meer informatie over dit school-
jaar. Zo is op donderdag 1 september de algemene informatieavond. Op donderdag 8 en 

maandag 12 september zijn de kind-ouder gesprekken en op 20 september is de jaarver-
gadering van de ouderraad. Kortom, belangrijke dagen waarop u informatie krijgt over 

de school, de groep en de activiteiten die gaan plaatsvinden.  

 

Ook komend schooljaar houden wij u middels deze nieuwsbrief, de website én losse e-
mails op de hoogte van belangrijke activiteiten. Mist u desondanks toch nog informatie, 

dan horen wij het graag van u. Samen gaan we er weer een mooi schooljaar van maken!  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jos Dohle 
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Alvast noteren 
Ma 29-8 en do 1-9 JGZ onderzoeken groep 7 
Do 1-9   Algemene informatieavond 
Zo 4-9   Open dag DanSwing in de  
   speelzaal 
Di 6-9   Schoolfotograaf 
Do 8-9   Kind-Ouder gesprekken 
Ma 12-9   Kind-Ouder gesprekken 
Ma 12-9 t/m wo 14-9 Oud papier actie 
Do 15-9   Excursie groep 6: Strand 
Di 20-9   Jaarvergadering OR   

Algemene informatieavond 

 

Op donderdag 1 september vindt onze jaarlijkse informatieavond voor 
ouders plaats. Tijdens een korte presentatie krijgt u in elke klas be-
langrijke informatie over het komende schooljaar. Tevens wordt u in-
geroosterd voor de (kind)-ouder gesprekken die op 8 en 12 september 
plaatsvinden.  
 
Het rooster voor de avond is als volgt: 
18.30 groep 1/2 
19.20 groep 3 en 6 
20.10 groep 4 en 7 
21.00 groep 5 en 8 

Snappet 3.0 

 

We werken al weer bijna twee jaar met de tablets van 
Snappet en wederom heeft er een grote update van het 
programma plaatsgevonden, namelijk Snappet 3.0.  
Hiermee kunnen wij nog beter de resultaten van de leer-
lingen volgen en het onderwijs op hun individuele behoef-
ten afstemmen.  
Op vrijdag 19 augustus hebben de leerkrachten van groep 
4 t/m 8 al een nascholingscursus van Snappet gevolgd om 
deze update direct goed in te kunnen zetten!  
Wilt u hier meer over weten? Komt u dan vooral naar de 
informatieavond op donderdag 1 september. 

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 12 september t/m 
woensdag 14 september 2016. 

Informatiefolders 

 

De komende weken geven wij veel informatiefolders en brieven aan de 
kinderen mee. Deze informatie geven wij altijd vrijblijvend mee. Het is 
aan u om te kijken of u er iets mee gaat doen. Wij geven het mee, 
omdat wij de kwaliteit van de betreffende bladen, boeken of cursussen 
goed vinden en laten u hier kennis mee maken.  
Wij selecteren wat voor de kinderen en voor u nuttig is en zullen dat 
aan de kinderen uitdelen. Nogmaals, wij verplichten u nergens toe, 
kiest u uit of u iets wilt gebruiken.  

Overblijfrekening 

 

Een heel aantal ouders heeft afgelopen dinsdag de 1e herinnering van 
het overblijven over de maanden maart t/m juni via hun kind of via de 
mail gekregen. Wilt u deze rekening zo snel mogelijk betalen? 

 

Heeft u vragen, tips of klachten over het overblijven, dan kunt u con-
tact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-
16669286). 
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Dankwoord van juf Ingrid 

 

Beste ouders en kinderen, 

 

Met veel plezier kijk ik terug op een prachtig en gezellig afscheid. Kinderen, ouders en collega’s hebben dit voor mij onvergetelijk 
gemaakt. 

 

Wat ben ik verwend met: vlaggen, een ton met lieve brieven, het mooie lied en mijn ontvangst op dinsdagochtend, de organisatie 
van de sfeervolle maandviering en het feest in groep 3 met een door 2 moeders eigen gemaakte unieke versie van het spel “Wie is 
Het”, juf van de week in groep 7, een map met brieven van groep 3 en 7, de receptie, een prachtig fotoboek, mooie cadeaus, af-
scheid op de laatste schooldag van de ouders van groep 3 in de klas, eten met het team! Het was allemaal super!! Ik heb nu alle 
teksten gelezen en opgeborgen in mappen. Vaak las ik: “geniet van het pensioen” en “wat gaat juf Ingrid nu doen?”  
Nu ga ik eerst rustig bekijken wat ik wil. Helpen in de bibliotheek en de Wereldwinkel zal heel goed  
passen. Ik ga ook de AVI en DMT leestoetsen afnemen als vrijwilligerswerk! We 
komen elkaar vast tegen. 

 

Bedankt klassenmoeders van groep 3, alle ouders, alle super collega’s, maar ze-
ker ook ALLE leerlingen van onze fijne St. Jozefschool voor het mooie afscheid! 
 
Ik wens jullie een uitstekend en leerzaam schooljaar en vooral blijven feesten, 
want dat hoort er ook bij! 

Jumbo sparen voor je school 

 

Wellicht heeft u het al in de krant zien staan: De komende weken is er bij Jumbo Wasse-
naar een spaaractie waarmee klanten kunnen sparen voor cadeaus (speelmaterialen) 
voor de basisscholen. Ook de St. Jozefschool doet mee aan deze actie.  
Wij willen en zullen uiteraard niet voorschrijven naar welke supermarkt u gaat voor uw 
boodschappen! Mocht u echter in deze periode wel bij Jumbo boodschappen doen, dan 
kunt u uw bon gebruiken om punten te sparen voor de St. Jozefschool.  
De actie loopt van woensdag 7 september tot en met dinsdag 11 oktober 2016.  

 

Hoe gaat het sparen? 
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code 

bij de deelnemende Jumbo-winkels. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl 
kunt u de schoolpunten toekennen aan onze school. Aan het einde van de actie wordt 
voor Wassenaar €5000,- verdeeld over de deelnemende scholen op basis van het aantal 
ontvangen schoolpunten. 

Gymlessen 

 

Er zijn wat vragen geweest over het halen en brengen van de kinderen bij de gymles. Hieronder een kort overzicht:  

 

Groep 3 heeft op donderdag gym van 12.45 tot 13.30 uur. Voor groep 4 geldt dit op maandag. Dit betekent dat zij al in de pauze om 
12.30 uur verzamelen en om uiterlijk 12.35 uur vertrekken vanaf school, om op tijd omgekleed in de gymzaal te kunnen zijn. Indien 
uw kind thuis eet, kunt u ervoor kiezen om uw kind om 12.30 uur naar school te brengen, of uw kind direct naar de gymzaal bij de 
voormalige Huijbregtse school te brengen. De kinderen moeten dan daar om 12.35/12.40 staan. Dit geeft u net iets meer ruimte om 
thuis te kunnen eten. Overblijven is uiteraard altijd ook een optie. Indien u uw kind zelf brengt, wilt u dit dan doorgeven aan de leer-
kracht, zodat wij niet onnodig op school staan te wachten?  

 

Groep 5 heeft op maandag gym van 14.15 -15.00 uur. Daarna lopen we zo snel mogelijk terug met de kinderen naar de Jozefschool. 
Daar zullen wij rond 15.15 aankomen. Indien u uw kind graag rechtstreeks bij de Huijbregtse school op wilt halen, kunt u dit bespre-
ken met de leerkracht.  Sommige kinderen moeten naar de NSO en kunnen direct vanaf de gymzaal vertrekken. Daar hebben wij dan 
wel van u schriftelijke toestemming voor nodig, zodat wij dit met de NSO kunnen regelen.  

 

Groep 6, 7 en 8 gaan twee keer per week op de fiets naar de St. Jan Baptistschool. Zij moeten dus op maandag én vrijdag een goed 
werkende fiets bij zich hebben.   

 

Groep 7 heeft op vrijdag van 14.15 - 15.00 uur gym. De ervaring leert dat kinderen in groep 7 doorgaans zelfstandig naar huis fiet-
sen. Wij gaan er vanuit dat dat ook vanaf de St. Jan Baptistschool mogelijk is. Indien u niet wilt dat uw kind zelfstandig naar huis 
fietst vanaf de gymles, kunt u dit aangeven bij de leerkracht.  

De overblijf 

 

De overblijfouders zijn enthousiast aan 
het nieuwe schooljaar begonnen. Sommi-
ge kinderen moeten even wennen aan de 
nieuwe overblijfouder in de groep, maar 
dat gaat supersnel. Het is mooi weer, dus 
donderdag hebben de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 op het veld gegeten. 
Lekker onder de bomen. Hoe leuk is dat! 


