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Beste ouders, 

Overal om ons heen is het kerst. De lichtjes branden, de bomen staan, er wordt gezongen en feest 
gevierd. De laatste dagen van 2016 schieten voorbij en het wordt tijd om even terug te blikken en 
vooruit te kijken naar 2017. 

 

Wat is er weer ontzettend veel gebeurd in een jaar! Zo zijn er maar liefst 46 nieuwe kinderen ge-

start op de Jozefschool, hebben we een leerlingenraad opgericht, is er een dag extra plusklas ge-
komen, een project uitvinden gedraaid, hebben we super goede scores behaald, geven de leer-
lingen de school een 8,5, schrijven alle kinderen nu in blokletters, hebben de leerkrachten weer 
verschillende opleidingen en cursussen afgerond en ga zo nog maar even door. Het is te veel om 
allemaal op te noemen, maar de meeste dingen kunt u teruglezen op de website.  

 

Wat gaan we in 2017 dan allemaal doen? In de 
eerste plaats natuurlijk weer gewoon goed lesge-
ven, want dat blijft onze hoofdtaak. Daarnaast 
staat er een nieuw project in de planning: Goede 
doelen! Het project start pas in maart, maar in het 
verlengde van de acties van Serious Request, zijn 
we toch alvast een klein beetje gestart. Zo type ik hier een nieuwsbrief met gelakte nagels, omdat 
groep 6 onder leiding van een van de ouders spontaan meedoet aan de actie “lak-aan” van de 

doodzieke 6-jarige Tijn. Met onze financiële bijdrage heeft Tijn het met groep 6 toch al weer voor 
elkaar dat drie kinderen in de wereld gered kunnen worden van overlijden door longontsteking. 
Een mooie gedachte om het jaar mee af te sluiten! 

 

Ik wens u namens het complete team hele fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor 2017! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Bladzijde 1/1  22 december 2016

Alvast noteren 
Vrij 23-12  12.00 start de kerstvakantie! 
Ma 26-12 t/m vrij 6-1 Kerstvakantie 
Ma 9-1   Studiedag, kinderen vrij  
Ma 9-1 t/m wo 11-1 Oud papier actie 
Di 10-1 t/m vrij 13-1 Schoolschoonmaak met ouders 
Do 12-1   Start cito toetsen in alle groepen 
Wo 18-1   Laatste zwemles groep 4 
Do 26-1   Excursie groep 8 – duurzaamheid 
Vrij 27-1   Zwemwedstrijden 
Ma 30-1 t/m wo 1-2 Oud papier actie 

Handelingsplannen plusklas 

 

Na de herfstvakantie zijn er plusklasgesprekken gevoerd met de 
ouders en kinderen van de plusklas. Daarin is aangegeven dat de 
ouders een kopie van het handelingsplan binnen enkele weken zou-
den ontvangen. Dit kost echter iets meer tijd dan we hadden inge-
schat. De gemaakte afspraken en acties zijn uiteraard al wel in gang 
gezet. Oftewel, de kinderen gaan voor op de administratie. De docu-
menten bereiken de betreffende ouders zo snel mogelijk.  

Foto’s sint- en kerstviering 

 

We hebben een grote hoeveelheid foto’s van de sint- 
en kerstviering die we graag met u willen delen. 
Daarvoor hebben wij een Picasa pagina die aan de website is 
gekoppeld. De foto’s van Sinterklaas zijn al op de pagina 
geplaatst. Die van de kerstviering zullen snel volgen. U kunt 
op onze website doorklikken op het Picasa logo links onderin.  

De overblijf 

Vorige week hebben de kinderen bekertjes 

gestapeld. De kinderen waren reuze enthou-

siast en hebben hele mooie torens gebouwd. 

Sommige kinderen maakten lekkere brede en 

stevige torens en anderen juist slanke en 

daardoor wat wiebelige torens. En hier en 

daar stortte ook wel eens een toren in, maar 

de kinderen begonnen dan vol goede moed 

weer aan een nieuwe. En aan het eind van 

het overblijven werden alle torens omgegooid 

en lag de hele aula vol met bekertjes! En ja, 

toen moest er wel opgeruimd worden.  

Heeft u vragen, tips of klachten over het over-

blijven of wilt u informatie over het over-

blijfouder worden, dan kunt u contact opne-

men met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl 

of 06-16669286). 

Overblijfrekening 

 

Er zijn nog 12 ouders die de 
overblijfrekening over de 
maanden juli t/m oktober moe-
ten betalen. Zij hebben vorige 
week een 2e herinnering in de 
brievenbus gekregen. Het zou 
fijn zijn als u deze rekening 
direct betaalt. 

Kerstviering 

Vandaag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Om 17.00 ko-
men ze dan weer terug op school om samen te genieten van 
een heerlijk kerstdiner. Om 18.30 gaan we allemaal naar 
buiten voor de lampionnenoptocht. We hopen dat u allemaal 
langs de route staat met een lichtje. Morgenochtend komen 
alle kinderen rechtstreeks naar de Jozefkerk voor de kerst-
viering. Na afloop lopen of fietsen we met de kinderen terug 
naar school. Om 12.00 zijn dan alle kinderen weer vrij en 
start voor iedereen de kerstvakantie.  


