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Beste ouders, 

U vroeg zich wellicht vorige week even af: “is er geen nieuwsbrief?”. Er stond namelijk een 
nieuwsbrief op de kalender, maar die hebben we een weekje doorgeschoven. Deze week vindt u 
in de nieuwsbrief alle informatie over het project, open huis, de sponsorloop en alle andere acties 
die nog gaan komen.  

 

Terwijl op dit moment in de aula een gastles wordt gegeven door het Wereld Natuur Fonds, be-
denken kinderen in de hogere groepen spellen om makkelijker over vervelende onderwerpen te 
kunnen praten en worden de knutselwerken voor de fancyfair voorbereid.  

 

Tussendoor komt dinsdag ook de onderwijsinspectie nog een dag langs bij ons voor het reguliere 
kwaliteitsonderzoek. Kortom, er wordt op alle fronten hard gewerkt en we hopen u dan ook allen 
te mogen ontvangen bij het open huis.  
 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Bladzijde 1/1  16 maart 2017  

Vrij 17-3   Sponsorloop 
Di 21-3   Inspectiebezoek 
Woe 22-3  Open huis 
Don 23-3  Wandelen voor water groep 7/8 
Zo 26-3   Start zomertijd 
Ma 27-3 t/m wo 29-3 Oud papier actie 
Ma 3-4   Palmpaasstokken maken 
Don 6-4   Schriftelijk verkeersexamen gr. 7 

Overblijfrekening 

 

Begin maart hebben alle kinderen de overblijfrekening over 
de maanden november 2016 t/m februari 2017 mee naar 
huis gekregen. Wilt u deze zo snel mogelijk betalen? 

 

Heeft u niets ontvangen of heeft u vragen over de rekening, 
neemt u dan contact op met Ingrid Bellekom,  
overblijf@bsjozef.nl 

De overblijf 

 

Wat hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de spelcompeti-
tie genoten! Het bekertjes stapelen, het sjoelen, maar vooral van de 
bingo. Begin deze maand hebben de overblijfouders met de kinderen 
uit de groepen 3 en 4 plaatjesbingo gespeeld, super vonden ze het. 

 

Omdat er in groep 1/2B heel veel kinderen overblijven, gaan de oud-
ste kleuters vanaf vandaag, donderdag 16 maart, in het derde kleu-
terlokaal eten. Zo krijgen alle kinderen de aandacht die ze verdienen. 

 

Heeft u vragen, tips of klachten over het overblijven of wilt u informa-
tie over hoe u overblijfouder kunt worden, dan kunt u contact opne-
men met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286). 

Inspectie 

 

Gemiddeld wordt elke school eens in de vier jaar bezocht door de 
onderwijsinspectie. Voor de St. Jozefschool is het laatste bezoek al 
weer bijna vijf jaar geleden. Aanstaande dinsdag zullen twee inspec-
teurs de St. Jozefschool bezoeken. Daarbij worden verschillende klas-
sen bezocht, vinden gesprekken met leerkrachten en directie plaats 
en spreken de inspecteurs met een kleine groep ouders en de kin-
deren uit de leerlingenraad. Wij zullen u na afloop van het bezoek 
uiteraard informeren over de uitslag.   

Open huis 

 

Op woensdag 22 maart is het jaarlijkse open huis van 17.00 – 
19.00 uur. Tijdens het open huis kunt u bekijken wat de kinderen in 
het project “Goede doelen” geleerd hebben. Tevens vindt er een fan-
cyfair plaats. U kunt in elke klas werkjes van de kinderen kopen en 

soms zijn er zelfs enkele bijzondere veilingitems waarop geboden kan 
worden. De opbrengsten hiervan zijn uiteraard voor het goede doel! 

Wandelen voor water 

 

Groep 7 en 8 doen met alle Wassenaarse scholen mee aan 
wandelen voor water. Het doel bij deze actie is dat de kin-
deren ervaren wat het is om 6km te moeten lopen met 6L 
water. Iets wat veel kinderen in Afrika dagelijks moeten 
doen om aan schoon drinkwater te komen. Daarbij halen ze 
tevens geld op waarmee weer nieuwe waterputten kunnen 
worden geslagen. U kunt volgende week donderdagmiddag 
vanaf alle Wassenaarse scholen kinderen richting de Pauw 
zien wandelen met een blauwe rugzak op. De kinderen mo-
gen na afloop deze tas houden.  

Vakantierooster 2017/2018 

Hieronder het vakantierooster van volgend schooljaar. 

 Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017   t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018  t/m 02-03-2018 

Pasen 30-03-2018  t/m 02-04-2018 

Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018   

Zomervakantie 16-07-2018  t/m 24-08-2018 

Sponsorloop 
Morgen is de sponsorloop voor alle groepen. Het schema voor de 
sponsorloop is als volgt:  

 
 
 
 
 

U bent uiteraard van harte welkom om de kinderen aan te komen 
moedigen, of zelf een rondje mee te rennen! 

Alvast noteren 

10.00 - 10.20  Groep 1/2 A  12.50 - 13.20  Groep 5 en 6  

10.40 - 11.00  Groep 1/2 B  13.30 - 14.00  Groep 7  

11.15 - 11.45  Groep 3 en 4  14.10 - 14.40  Groep 8  


