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Beste ouders, 

Wat een gedoe weer! Komt Sinterklaas eindelijk weer naar Nederland, is de Piet met de pakjes 
voor de Jozefschool achtergebleven. Gelukkig is hij op de fiets onderweg naar ons. Nu maar hopen 
dat hij op tijd aan komt.  
Als alles goed gaat, hopen we maandag opnieuw Sinterklaas en zijn pieten te mogen ontvangen.  

De kinderen zijn er in elk geval volop mee bezig. De brievenbus met brieven voor Sint en Piet puilt 
uit en er komt dagelijks ook post terug. In groep 7 en 8 wordt druk geknutseld aan de surprises.  

 

Dat is trouwens niet het enige waar groep 8 druk mee bezig is. Op dit moment zijn ze de verschil-
lende scholen voor voortgezet onderwijs aan het bezoeken. Zo kunnen ze straks een goede keuze 
maken als ze hun advies hebben gekregen.  

 

Misschien heeft u het al in de krant gelezen: We hebben een prachtig bedrag gewonnen met de 
Jumbo sparen voor je school actie! Maar liefst €893,62 heeft u voor onze school bij elkaar gesp-
aard!! We gaan binnenkort met elkaar bekijken welke buitenspeelmaterialen we hiervoor allemaal 
aan kunnen schaffen voor de kinderen. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 
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Alvast noteren 
Ma 5-12 t/m wo 7-12 Oud papier actie 
Ma 5-12  Sinterklaasviering 
Di 6-12  Uitslapen! Start om 9.30 uur 
Don 8-12 Ouderavond groep 6 
Don 15-12 Voorlichtingsavond VO groep 8 
Don 22-12 Kinderen om 12.00 vrij, 17.00 Kerstdiner 
Vrij 23-12 Kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie 

Parkeren 

 

De laatste maanden zien wij weer dat veel 
ouders parkeren op plekken waar dat niet is 

toegestaan. Hierdoor wordt de verkeerssitua-
tie voor de kinderen onveilig en voor de 
buurtbewoners belemmerd.  
 

Wij vragen u om uitsluitend te parkeren in de parkeervak-
ken. Dus niet op de stoep langs de zijkant van de school, 
voor de uitritten van de woonwijken en midden op straat 
voor de school om snel even kinderen uit te laten stappen. 
Hierdoor loopt de doorstroming vast en hebben kinderen 
minder overzicht wanneer ze kunnen oversteken.  

MR 

 

Op dinsdag 1 november jl. is de Medezeggenschapsraad van de Jo-
zefschool voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar geweest. Het 
was een heel zinvolle vergadering, waarbij o.a. gesproken is over het 
vervangingsbeleid, het pestprotocol, het jaarplan, werkdruk en het 
IKC.  
Wilt u meer weten over het werk van de MR? Kom dan langs bij een 

van de MR-leden. De volgende (openbare) vergadering van de Me-
dezeggenschapsraad is 17 januari a.s. U bent van harte welkom! 

Kapstok groep 2 

 

Om ’s ochtends de doorstroming bij de kleuters te verbete-
ren gaan we na de kerstvakantie weer de kapstokken bij 
groep 1/2 C gebruiken voor de leerlingen van groep 2.  
Als de leerlingen van groep 2 ’s ochtends binnen komen, 
hangen ze hun jas op bij groep 1/2 C en gaan daarna naar 
de eigen klas. De kinderen van groep 1 blijven hun jas ge-
woon op de kapstok bij de klas ophangen.  

Sintviering 

Maandag is het alweer zover! Sinterklaas is al 

weer enige tijd in het land en dat laten we 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We 

hopen dat de goedheiligman wederom  een 

bezoekje aan de St. Jozefschool zal brengen. 

We openen maandag voor alle groepen om 

8.40 uur de deuren. Alle kinderen kunnen dan 

naar binnen om hun tas op te hangen en verzamelen daarna buiten 

op de aangegeven plaats. Ze mogen hun jas aan houden. De kin-

deren van groep 7 en 8 kunnen hun surprises vanaf 8.15 uur in de 

klas brengen. De ouders kunnen op het schoolplein, achter het hek 

ook mee kijken. Wil u niet voor het hek gaan staan, zodat de kin-

deren iets kunnen zien? We houden deze dag verder de normale 

schooltijden aan, dus de kinderen zijn gewoon om 15.00 uit en ook 

de gymlessen voor groep 3 t/m 5 gaan gewoon door. 

Overblijfrekening 

Een heel aantal ouders heeft deze week via de mail of per brief de 
1e herinnering van de overblijfrekening gekregen. Het gaat over de 
maanden juli t/m oktober. Het zou fijn zijn als u deze zo snel  
mogelijk betaalt. 
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Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar 
  
In oktober jl. is Emile Witlox afgetreden als lid van het algemeen bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Wassenaar. Emile is ruim 8,5 jaar lid geweest van het bestuur en gedurende de gehele periode was hij voorzitter. 
Het bestuur heeft inmiddels op informele wijze afscheid genomen en Emile bedankt voor zijn inzet voor de SKOW.  

 

Als gevolg van het aftreden is er sprake van een vacature voor een lid voor het algemeen bestuur / toezichthouder 
SKOW. Heeft u interesse in deze functie dan verwijzen we u naar de website van de SKOW 
(www.skowassenaar.nl) en/of de website van de school. Onder ‘vacature’ vindt u meer informatie. 

Kerstspullen over? 

De Sint moet zelfs nog komen, maar toch zien we 
in de tuincentra e.d. al weer de kerstspullen.  
Reden voor veel mensen om ook op zoek te gaan 
naar bijvoorbeeld een nieuwe boom.  
Bij het opruimen raken bij ons weleens onderde-
len door elkaar en daardoor zijn niet alle bomen 
meer compleet.  
Mocht u nog een kunstboom “over” hebben, dan 

houden we ons aanbevolen. We kunnen dan nu 
even vooruit en na de kerst rustig uitzoeken wat 
er voor de komende jaren aangeschaft moet  
worden.  

Pestprotocol op de website 

 

Op onze website vindt u onder het kopje informatie –  
documenten verschillende documenten die gaan over het 

beleid op school. Recent is daar ons nieuwe pestprotocol 
aan toegevoegd. Hierin staat beschreven wat pesten  
eigenlijk precies is, welke rollen er zijn en natuurlijk op 
welke wijze wij hier op school mee om gaan. 

Overblijf 

 

Er gebeurt van alles bij het overblijven. Naast het begeleiden van de kin-
deren met het eten en buiten spelen, zijn we ook weer  
begonnen met de spelcompetitie voor de groepen 5 t/m 8.  
De kinderen hebben al een keer bingo gespeeld en deze week  
mogen zij sjoelen. De kinderen hoeven niet mee te doen, ze 
kunnen ook lekker naar buiten gaan. Maar sommige kinderen  
vinden het heerlijk om binnen te blijven. 

 

De overblijfouders hebben een EHBO training gevolgd. Drie avonden oefe-
nen met een LOTUS (uitbeelden van slachtoffers d.m.v. schmink). Wat 
doe je bij bepaalde verwondingen en in welke  
volgorde handel je als er meer slachtoffers zijn? 

 

Ook zijn er 2 nieuwe inval overblijfouders begonnen, superfijn en welkom 
bij de groep. Denkt u dat u dat ook leuk vindt, neemt u dan contact op 
met Ingrid Bellekom. 

 

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

Kerstviering 

U bent er misschien nog niet mee bezig, maar wij zijn 

al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het 

kerstfeest. Op donderdag 22 december zullen we met 

alle kinderen weer genieten van een heerlijk kerstdi-

ner. Vanaf 14 december hangen bij alle groepen inte-

kenlijsten waarop u kunt aangeven of u kunt helpen 

met het voorbereiden van het eten. Na het diner zul-

len de kinderen weer een lampionoptocht lopen. De 

kinderen zijn deze donderdag al om 12.00 uur vrij en 

komen om 17.00 uur weer naar school voor het diner.  

Op vrijdag 23 december worden alle kinderen ver-

wacht bij de Jozefkerk voor de kerstviering. U bent 

zelf ook van harte welkom. Na de viering lo-

pen/fietsen we met alle leerlingen naar school. Om 

12.00 uur begint dan voor alle leerlingen de  

kerstvakantie. 

Studiedag 

Vorige week waren alle kinderen vrij in verband met een studiedag. In de ochtend hebben wij op school geleerd op welke wijze we 

in ons onderwijs aandacht kunnen besteden aan de zogeheten 21st century skills, oftewel de vaardigheden die leerlingen nodig heb-

ben in de 21e eeuw. ’s Middags was de Wassenaarse Onderwijsmiddag. Deze onderwijsmiddag wordt eens in de drie jaar gehouden 

voor alle Wassenaarse scholen. Op de Amerikaanse school waren verschillende gastsprekers en konden alle leerkrachten 2 work-

shops uitkiezen. De volgende studiedag is op maandag 9 januari. Dan gaan we ons verder scholen in het gebruik van verschillende 

(coöperatieve) werkvormen in de klas. 

Knutselmaterialen 

 

Veel ouders sparen knutselmaterialen voor de school. Op 
dit moment hebben wij meer dan voldoende WC rollen, 
maar komen we wel eierdozen te kort. 


