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Beste ouders, 

Wist u al dat we mee hebben geholpen om een wereldrecord te verbreken? De laatste vrijdag voor 
de vakantie hebben alle kinderen van groep 7 meegedaan aan het wereldrecord programmeren en 
met ruim 11.000 deelnemers is dat record ook echt verbroken! Het was een geweldige les, waarbij 
de kinderen in tweetallen een spel aan het maken waren op de computer. Het is ongelooflijk hoe 

snel ze de verschillende stappen doorhadden en de karakters verschillende opdrachten konden 
laten uitvoeren. Tijdens de les hebben de kinderen geleerd dat ze door “bedenken – uitvoeren – 
testen – verbeteren – opnieuw testen – enz” in stappen nieuwe dingen kunnen leren en creëren. 
Deze vaardigheden kunnen ze bij alle andere vakken toepassen. Fijn dat we van zoveel laptops 
gebruik konden maken! 
 
Helaas hebben we vandaag wel de praktische verkeerslessen voor groep 5 en 6 moeten annuleren 
door een gebrek aan hulpouders. Hierover leest u verderop meer. Voor dit soort activiteiten heb-
ben wij uw hulp hard nodig en bij onvoldoende begeleiders kunnen de activiteiten gewoon niet 
doorgaan. Ook bij de andere groepen hebben we nog hulp nodig! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 
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Alvast noteren 
Zo 30-10   Start wintertijd 
Ma 07-11  Voorstelling groep 4 
Do 10-11  Excursie groep 5 naar het bos 
Zo 13-11   Vormselviering 
Ma 14-11 t/m wo 16-11 Oud papier actie 
Wo 16-11 t/m wo 23-11 Oudergesprekken in groep 3 
Di 22-11   Spreekuur 2 
Do 24-11  Studiedag, kinderen vrij! 

Kinderpostzegels 

 

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en 8 hard hun 
best gedaan om kinderpostzegels te verkopen voor het goede doel. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren worden de bestellingen niet meer 
door de kinderen gebracht. Indien u iets besteld heeft, ontvangt u dit 
thuis via de post.  

Tevredenheid leerlingen 

 

Sinds twee jaar is er een landelijke website waarop infor-
matie over alle scholen in Nederland te vinden is. Via de 
website www.scholenopdekaart.nl kunt u veel informatie 
vinden over de scholen en dus ook over de St. Jozefschool. 
De informatie op deze website komt voor een deel van 
vaste gegevens, zoals de leerlingaantallen. Een ander deel 
kunnen we zelf vullen. Daar hoort ook de tevredenheid van 
kinderen, ouders en leerkrachten bij. Wij willen binnenkort 
starten met het onderdeel leerling tevredenheid. Hiervoor 
zullen alle leerlingen uit de bovenbouw een korte vragen-
lijst invullen op de computer. 
Daarbij wordt gevraagd naar 
het welbevinden op school. De 
resultaten hiervan worden 
verwerkt tot een gemiddelde 
score, die vervolgens gepubli-
ceerd kan worden op onze 
pagina. Verderop in het jaar, 
zullen we ook de vragenlijst 
voor de oudertevredenheid 
uitzetten en kunt u deze thuis 
invullen.  

Verkeerslessen groep 5/6 worden verplaatst 

 

Helaas konden de verkeerslessen voor groep 5 en 6 vandaag niet 
doorgaan door een gebrek aan hulpouders. Gebleken is dat veel ou-
ders een afwachtende houding hebben en pas inspringen als er te 
weinig mensen zijn. Dat is organisatorisch niet te doen, want alles 

moet al om 8.00 uur klaargezet worden. Ook zijn het vaak dezelfde 
ouders die hun werk/bezigheden verzetten om te kunnen helpen. We 
gaan een nieuwe datum plannen voor groep 5/6 en hopen dat u zich 
dan wel opgeeft als u kunt. Zonder uw hulp kunnen wij deze lessen 
niet verzorgen.  
 
In alle groepen is de hulp minimaal en zoeken we nog mensen. We 
hopen dat de andere groepen wel op de ge-
plande momenten kunnen doorgaan. Wij vin-
den deze lessen heel erg belangrijk voor de 
veiligheid van uw kind.  

Portfolio 

 

In alle groepen zijn we begonnen met een portfolio voor elke leerling. 
De bedoeling is dat de leerlingen in hun portfolio de werkjes bewaren 
waar ze trots op zijn. Aan het eind van het jaar gaat het portfolio mee 
naar huis om te bewaren. Vorig jaar is dit uitgeprobeerd in drie groe-
pen en goed bevallen. Door het invoeren van het portfolio zal het zo 
zijn dat u tussentijds minder toetsen/werkjes/werkbladen van de kin-
deren thuis te zien krijgt, omdat die nog even bewaard worden. 
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Bezoekochtenden 

 

In de meeste groepen zijn de bezoekochtenden al weer in volle gang.  
Tijdens de bezoekochtenden mogen maximaal 2 ouders per dag een kijkje nemen in de groep van hun kind. We bieden u deze mo-
gelijkheid, zodat u kunt zien hoe het er in de betreffende groep(en) aan toe gaat en u thuis wellicht beter met uw kind bepaalde 
onderdelen kunt bespreken. Het is voor de kinderen best spannend als er ouders in de klas zijn. Daarom beperken we het aantal 

dagen en kan er maximaal 1 ouder per kind komen kijken. Tevens vragen wij u om de les zo min mogelijk te verstoren. Zorgt u dat u 
net als de kinderen op tijd binnen bent en laat het maken van foto’s achterwege. U mag uiteraard wel bij uw eigen kind zitten en 
dingen vragen, maar doet u dit dan tijdens het zelfstandig werken en nog niet tijdens de uitleg van de leerkracht. 

Ouderraad 

 

De blaadjes vallen van de bomen en de voorbereidingen voor de 
maand december zijn alweer in volle gang.  
Afgelopen maand heeft u van ons de brief over de ouderbijdrage 
ontvangen. De ouderbijdrage is voor de kinderen van school van 
groot belang. Met deze bijdrage worden veel activiteiten binnen de 
school, zoals de Sinterklaas- en kerstviering en het schoolreisje 
gefinancierd. Wilt u deze bijdrage alstublieft zo snel mogelijk vol-
doen? Zoals in de brief vermeld is er ook een moment gekozen, 
waarop u de bijdrage eventueel contant kunt voldoen. Dit kan op 

vrijdag 4 november van 15.00 tot 16.00 uur.  

 

Op naar de komende activiteiten met veel gezelligheid en plezier! 

 

Groetjes van de ouderraad 

Leerlingenraad 

Voor de vakantie hebben we in groep 6, 7 en 8 verkiezingen ge-

houden voor de leerlingenraad. Voor de leerlingenraad zullen vanaf 

nu jaarlijks twee leerlingen uit alle drie de groepen gekozen wor-

den. Zij mogen meedenken en –beslissen over onderwerpen op 

school. Voor de verkiezingen mochten ze ook zelf een plan indie-

nen. Die plannen zullen besproken worden tijdens het eerste over-

leg. In de leerlingenraad zitten dit jaar Noa en Nynke uit groep 6, 

Renske en Youri uit groep 7 en Anna en Maria uit groep 8.  

Spreekuur 

Op dinsdag 22 november 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 
groepsleerkracht(en). 

Jumbo sparen voor je school  

 

De afgelopen weken heeft u bij jumbo punten kunnen sparen 
voor spelmaterialen voor de Jozefschool. Hier is flink voor 
gespaard, want in de eindstand hebben we maar liefst 4546 
punten verdiend! Het bedrag dat hiermee verdiend is, is nog 
niet bekend gemaakt, maar volgens onze eigen berekening 
zou dit bijna €900,- moeten zijn! Dat is natuurlijk prachtig! 
Hartelijk dank voor het sparen!  

Bezoek Voortgezet Onderwijs groep 8 

De komende maanden gaan de leerlingen van groep 8 ver-
schillende scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken, om 
straks een goede keuze te kunnen maken.  
 
De definitieve data van hun bezoek 
aan het Adelbert, het Rijnlands en 
het Andreas zijn nog niet bekend. 

Voorstelling stichting Kruidnood 

 

Op woensdag 30 november gaan de kinderen van groep 1 en 2 
naar de voorstelling "Sinterklaas...en het Marsepeingeheim” van 
Stichting Kruidnood in de Warenar. Over het vervoer wordt u door 
de klassenouders en/of leerkrachten geïnformeerd. 

Voorstelling ‘Het verkeerde been van de koning’ gr. 4 

Op maandag 7 november 2016 gaat groep 4 naar de voor-

stelling ‘Het verkeerde been van de koning’. Deze voorstelling 

is op de St. Bonifaciusschool van 09.30 tot 10.20 uur. 

Zaterdag– op zondagnacht (30 oktober) om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur (Wintertijd). 


