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Beste ouders, 

 

Gefeliciteerd! Uw kind zit volgens de inspectie op een hele goede school! 
Twee weken geleden hebben twee inspecteurs de St. Jozefschool bezocht. Dit schoolbezoek maakt 
deel uit van een totaal (pilot)onderzoek bij ons bestuur, maar telt tevens mee als regulier vierjarig 
schoolbezoek. De twee inspecteurs hebben alle klassen bezocht, gesprekken gevoerd met leer-
krachten, ouders én leerlingen en zijn tot de conclusie gekomen dat de school op alle onderdelen 
goed scoort. Met name de leerlingenzorg, kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid op school 
zijn erg goed op orde. Wij zijn hier met het hele team uiteraard enorm trots op! 

 

Naast het inspectiebezoek hebben we vorige week ook het project “goede doelen” afgerond. Wat 

is er ongelooflijk veel geld opgehaald voor de verschillende doelen! Met de sponsorloop, het open 
huis en Wandelen voor Water is er bij elkaar bijna €7000,- opgehaald door de kinderen! Wat een 
super prestatie! De bedragen worden de komende weken overgemaakt naar de verschillende doe-
len. De kinderen van groep 6,7 en 8 hebben ook nog meegedaan aan het project van Unicef. 
Daarmee hebben ze door flink te bewegen met elkaar maar liefst 14.000km gelopen in 3 weken!!! 
Met al deze stappen hebben ze zoveel noodvoedselpakketjes verdiend, dat 28 kinderen een inten-
sieve medische begeleiding krijgen tegen ondervoeding. 

 

U begrijpt, ik kijk terug op een aantal fantastische weken en ben heel trots op alles wat de kin-
deren en de leerkrachten samen voor elkaar hebben gekregen! 

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Di 11-4   Studiedag, kinderen vrij! 
Do 13-4   Paasontbijt   
Do 13-4   Maandviering muziek 
Do 13-4   Voorstelling groep 8 WOII 
Vrij 14-4 t/m ma 17-4 Goede Vrijdag en Pasen 

Di 18-4 t/m do 20-4 Centrale eindtoets groep 8 
Do 20-4   Spelletjesmiddag groep 1/2 
Vrij 21-4   Koningsspelen en disco! 
Ma 24-4 t/m vrij 5-5 Meivakantie 
Ma 8-5 t/m wo 10-5 Oud papier actie 
Zo 14-5   Moederdag 

Alvast Noteren 

Koningsspelen 

 

Vrijdag 21 april worden in het hele land weer Koningsspelen gehou-
den. Ook onze school doet hier aan mee. We starten de dag met een 
sportief ontbijt voor alle kinderen en daarna trappen we gezamenlijk 
af. Op verschillende locaties in Wassenaar gaan we met de kinderen 
sportieve activiteiten doen. Voor deze activiteiten én de begeleiding 
van de kinderen naar de locaties zijn we op zoek naar hulpouders. 
Bent u één of meer dagdelen beschikbaar op vrijdag 21 april, dan 
vragen we u dit aan te geven op de lijsten die vanaf morgen op de 
deuren hangen. Zonder de hulp van ouders kunnen wij de activiteiten 
voor de kinderen niet organiseren, dus we hopen dat veel ouders er 
samen met ons een gezellige, sportieve dag van kunnen maken! 

Koningsbal 

 

Om de Koningsspelen helemaal feestelijk af te sluiten, 
organiseert de ouderraad een echt Koningsbal voor de 
kinderen! Alle kinderen hebben gisteren een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Het koningsbal voor 
groep 1 t/m 4 vindt plaats van 18.00 – 19.30 uur en 
voor groep 5 t/m 8 van 20.00 – 21.30 uur. Uiteraard 
mogen de kinderen in een koninklijke outfit komen! 

Verkeersexamen groep 7 

 

Vandaag hebben de kinderen van groep 7 het theoriedeel 
van het verkeersexamen gedaan. De uitslag krijgen we bin-
nenkort. Als een leerling dit onderdeel niet gehaald heeft, 
vindt er volgende week nog een herkansing plaats op de 
Nutsschool. Alle kinderen die het theoriedeel voldoende af-
sluiten, mogen op maandag 29 mei het praktijkexamen op 
de fiets afleggen.  

Paasontbijt 

Op donderdag 13 april willen we met elkaar het Paasfeest op 

school vieren door middel van ons jaarlijkse Paasontbijt. De 

kinderen maken dit jaar een ontbijtje voor elkaar! Op maan-

dag 10 april krijgen alle leerlingen een lege ontbijtbox en een 

wensenlijstje van een klasgenoot mee naar huis. In deze box 

nemen de kinderen donderdagochtend het ontbijt voor de 

klasgenoot mee naar school. De box mag uiteraard versierd 

worden. 

Maandviering muziek 

 

Op donderdag 13 april houden wij een maandviering muziek voor alle 
ouders. De kinderen gaan samen met muziekjuf Martine aan u laten 
zien wat ze bij de muzieklessen hebben geleerd.  
U bent van harte welkom om te komen kijken in de aula. De groepen 
draaien achter elkaar door. Vanaf 10.00 uur zijn groep 1 t/m 4 aan de 
beurt. Vanaf 11.00 uur kunt u naar groep 5, 6 en 7 kijken. De leer-
lingen van groep 8 zijn op dit moment bezig met de musical en gaan 
hun ouders aan het eind van het schooljaar in een keer de complete 
musical laten zien.  

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 8 mei t/m woensdag 
5 mei 2017. 


