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Beste ouders, 

Wat is er al een hoop gebeurd! In deze eerste weken van het schooljaar hebben we in alle groe-
pen al de informatieavond gehad en zijn in groep 4 t/m 8 de kind-oudergesprekken geweest. We 
hebben waterspelletjes gedaan met het mooie weer, de fotograaf is langs geweest en de ouder-
raad heeft u tijdens de jaarvergadering geïnformeerd over het afgelopen én komende schooljaar. 

Een aantal groepen is al op excursie geweest en in groep 5, 6 en 7 zijn we begonnen aan een les-
senserie technisch ontwerpen met Lego. De kinderen zijn razend enthousiast!  
 
Soms gaat niet alles in een groep naar wens en dan zoeken we samen naar een oplossing. Daar-
om organiseren we een extra informatieavond voor de ouders van groep 6, zodat we samen met u 
kunnen blijven werken aan een rustig en veilig klimaat in de school.  
 
Ook de komende weken staan er in de klassen veel acties op het programma. Zo gaan we in ver-
schillende groepen op excursie of activiteiten doen in het kader van de kinderboekenweek. U kunt 
ook weer kinderpostzegels bestellen bij onze leerlingen van groep 7 en 8 en er worden al heel veel 
punten gespaard bij de Jumbo voor de schoolactie! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jos Dohle 
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Alvast noteren 
Di 27-9  Extra informatieavond ouders groep 6 
Wo 28-9  Start kinderpostzegelactie (groep 7/8) 
Ma 3-10 t/m wo 5-10 Oud papier actie 
Ma 3-10   Excursie bibliotheek gr. 4 
Wo 5-10   Studiedag 
Di 11-10   Spelletjesmiddag groep 1/2 
Wo 12-10  Lijnbaltoernooi groep 6 
Vrij 14-10  Excursie groep 8 Binnenhof 
Ma 17-10 t/m vrij 21-10 Herfstvakantie 
Ma 24-10 t/m wo 26-10 Oud papier actie 

Ouderraad 

 

De fotograaf is ondertussen langs geweest om alle kinderen op de foto 
te zetten. Er is nog op twee momenten gelegenheid om de foto’s te 
kopen: vrijdagmiddag 23 september van 15:00 – 16:00 uur en maan-
dagavond 26 september van 19:00 – 20:00 uur. Eventuele nabestellin-
gen kunnen tot uiterlijk vrijdag 
30 september bij de leerkracht 
ingeleverd worden. 

Kinderen in de school brengen  

 

In groep 1 en 2 mogen de ouders de kinderen in de school 
brengen en in groep 1 ook mee de klas in. Vanaf groep 3 is 
het niet meer de bedoeling dat ouders mee de school in 
komen om hun kind te brengen. Als er echt iets te melden 
is bij de leerkracht kunt u naar binnen komen, anders vra-
gen wij u om buiten afscheid te nemen en uw kind alleen 
naar binnen te sturen. Ook als u te laat bent, vragen wij u 
het kind zelf naar binnen te sturen. De leerkrachten zijn 
dan al begonnen met de lessen en het stoort extra als u 
dan nog mee de klas in komt.  

Juffendag groep 1/2 

Op de kalender staat vermeld dat de juffen van groep 1/2 
hun verjaardag op vrijdag 30 september vieren met de 
kinderen.  
Deze datum is echter verzet naar vrijdag 3 februari. Tegen 
die tijd wordt u verder geïnformeerd.  

De overblijf 

 

Afgelopen week hebben de overblijfouders met elkaar vergaderd. Altijd 
belangrijk om samen te praten over hoe het bij het overblijven gaat, 
om van elkaar te leren en om na te denken hoe we het overblijven 
nog beter kunnen organiseren. 

 

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen invallen bij het overblij-
ven. U hoeft dan niet iedere week, maar alleen in geval van tekort. 
Denkt u dat u dat leuk vindt, neemt u dan contact op met Ingrid Belle-

kom. 

 

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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Gymlessen 
 
We zijn een paar weken onderweg met de gymlessen. Bij de 
meeste kinderen zijn de spullen in orde. Er zijn echter nog 
steeds kinderen die geen schoenen hebben of niet de juiste 
maat. Zou u dat alstublieft willen controleren bij uw kind? 
Verder komen er, door het heerlijke weer, veel kinderen op 
slippers naar school. Daardoor moeten ze met blote voeten in 
hun gymschoenen. Een setje extra sokken in de gymtas is 
voor deze kinderen een goed idee. En zou u 
er ten slotte ook aan willen denken dat tij-
dens het lopen naar de gym de schoenen met 
wieltjes eronder niet toegestaan zijn? 

Corpus colleges 

 

Gedurende 5 zondagen (vanaf 9 oktober 2016) bieden CORPUS 
'reis door de mens' en de wetenschappers van Stichting Brein in 

Beeld colleges aan voor basisschool kinderen in de groepen 5, 6, 7 
en 8. Tijdens het college zoomen ze in op steeds een ander aspect 
van het wonderlijke brein. De inhoud van de 5 colleges betreffen 
het belang van je hersenen als het gaat om kritisch denken, taal, 
geheugen, zintuigen en bewegen. 

 

Na het volgen van deze colleges krijgt het kind een speciaal diplo-
ma. Ouders en begeleiders kunnen zich ook inschrijven. Op de flyer 
in de bijlage en via de website 
www.corpusexperience.nl/corpuscollege kunt u meer informatie 
vinden over de inhoud van deze interessante en leuke colleges. 

Speuren en opfleuren in Groot Deijleroord 

 

Op burendag, zaterdag 24 september organiseert wijkgemeenschap 
Groot Deijleroord een familie speurtocht door de wijk Groot Deijler-
oord, vanaf 13.30 uur. Het start- en eindpunt is in het Deijlercen-
trum, Hofcampweg 3 te Wassenaar. De tocht duurt ongeveer 1,5 

uur. 

 

Ook mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel zijn van harte 
uitgenodigd om mee te wandelen c.q. rijden. Als u een begeleider 
zoekt, bel dan naar 06 51 35 9334. 

 

Voor het “opfleuren” zoeken we vrijwilligers die willen helpen met 
enkele kleinere klussen in en rondom het Deijlercentrum. Graag 
aanmelden via 06 51 35 9334. 

 

Vanaf 15.00 tot 16.30 uur is er een gezellige ontmoeting met een 
hapje en een drankje in de tuin van het Deijlercentrum, voor alle 
“Groot- Deijleroord bewoners”. 

 

In verband met de organisatie willen we graag dat iedereen zich 
van te voren aanmeldt via onze website 
www.wijkgemeenschapgrootdeijleroord.nl  

Aanmelden broertjes en zusjes 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor veel mensen in 

Wassenaar is dat een reden om ook te gaan nadenken over 

een school voor hun kinderen.  

Bij ons is een plaats voor een jonger broertje of zusje gega-

randeerd. Toch vinden wij het fijn om nu alvast te weten wie 

er komen, zodat duidelijk wordt hoeveel plekken we nog heb-

ben. Heeft u thuis nog een kind dat nog geen 4 jaar is en in 

de toekomst naar de St. Jozefschool komt?  

Wil u hem of haar dan alvast 

aanmelden? Alvast bedankt. 

Spreekuur 

Op donderdag 29 september is er een spreekuur. U treft bij de 

lokalen de intekenlijsten aan. Zijn deze tijden niet geschikt, maak 

dan een persoonlijke afspraak met de betreffende groepsleer-

kracht(en). 

Excursie gr. 8: Binnenhof/Madurodam 

Op vrijdag 14 oktober gaat groep 8 naar het Binnenhof in 

Den Haag. De kinderen zijn dan al enkele weken bezig met 

het project “de derde kamer”, waarin zij een eigen miljoenen-

nota opstellen en leren hoe de politiek in Nederland in elkaar 

zit. Dit project sluiten zij af met een bezoek aan de Tweede 

Kamer, Ridderzaal en het Binnenhof. De kinderen moeten om 

08.15 uur op school zijn. We gaan op de fiets en hopen rond 

15.00 uur weer terug te zijn op school. Dit kan mogelijk iets 

later worden. Alle kinderen moeten deze dag een lunchpak-

ket meenemen en denk bij slecht weer ook even aan regen-

kleding.  

Lijnbaltoernooi 

Op woensdagmiddag 12 oktober wordt het jaarlijkse lijnbaltoernooi 

voor groep 6 gehouden. Op dit toernooi strijden de kinderen tegen 

de andere Wassenaarse basisscholen.  

Het toernooi start om 13.00 uur in de sport-

hal. U bent uiteraard van harte welkom om 

de kinderen te komen aanmoedigen! 

Herfstvakantie 

Van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober hebben de 
kinderen herfstvakantie. Op maandag 24 oktober verwachten 

wij iedereen uitgerust weer op school. 


