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Beste ouders, 

 

Met veel plezier kijk ik terug op een geslaagd schoolfeest. Wat hebben we gisteren weer een maz-
zel gehad met het weer! Veel mensen hebben genoten van een hapje en drankje, de optredens 
van de kinderen en vooral het even gezellig bijkletsen. Het team kijkt terug op een mooie avond 
en hoopt dat onze dank aan u voor alle werkzaamheden over is gekomen. Met uw hulp hebben wij 
het onderwijs kunnen verrijken met activiteiten voor de kinderen. 

 

De voorbereidingen voor het volgende schoolfeest zijn al enkele maanden in volle gang. Volgend 
jaar bestaat de St. Jozefschool namelijk 50 jaar en dat gaan we uiteraard groots vieren. Het gehe-
le schooljaar kunt u op onze Facebook pagina oude herinneringen ophalen, wellicht oude beken-

den voorbij zien komen en volgen welke activiteiten we allemaal voor de kinderen gaan organise-
ren. Nog een goede reden dus om onze Facebookpagina te liken, zodat u geen informatie mist.  

 

Wij gaan ons hier opmaken voor het einde van het schooljaar met een mooie afscheidsmusical 
voor groep 8, een uitwisselingsochtend, afscheid van enkele collega’s en natuurlijk nog een goede 
formatie met een aantal nieuwe leerkrachten.  

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 
Zo 18-6   Vaderdag 
Do 22-6   Topdracht avond groep 8 
Vrij 23-6   Schoolreis 
Ma 26-6   Studiedag, alle kinderen vrij  
Ma 26-6 t/m vrij 30-6 Schoolschoonmaak met ouders 
Vrij 30-6   Afscheidsmusical groep 8 
Ma 3-7 t/m wo 5-7 Oud papier actie 
Ma 3-7   Rapport 2 
Ma 3-7 (13.00)  Slagbal groep 8-leerkrachten 
Ma 3-7 (15.30)  Spreekuur 
Di 4-7   Spelletjesmiddag groep 1/2 
Wo 5-7   Uitwisseling groep 1-8  
Do 6-7   Verjaardag leerkrachten groep 7 
Vrij 7-7   Laatste schooldag 

MR 

 

Op 16 mei en 6 juni is de Medezeggenschapsraad van de Jozefschool 
weer bij elkaar geweest. Het waren twee zinvolle vergaderingen, 
waarbij o.a. gesproken is over de formatie, het ouderpanel, het jaar-
plan, ARBO en het reglement van de MR. Wilt u meer weten over het 
werk van de MR? Kom dan langs bij een van de MR-leden. De vol-
gende (openbare) vergadering van de Medezeggenschapsraad is op 
dinsdag 26 september 2017. U bent van harte welkom! 

Laatste schooldag 
Het zit er al weer bijna op! Nog drie weken en dan gaan we 
de laatste schooldag van het jaar feestelijk afsluiten. Om 
11.15 zullen alle groepen naar buiten gaan om te kunnen 
genieten van de heerlijke pannenkoeken. De klassenouders 
zullen u de komende weken benaderen met de vraag of u 
kunt helpen met het bakken van de pannenkoeken.  Tot slot 
nemen we met onze “diploma-uitreiking” echt afscheid van 
onze groep 8 leerlingen en zal voor alle kinderen om 12.00 
uur de zomervakantie beginnen. 

Uitwisselingsochtend  
Woensdag 5 juli 2017 is de 
jaarlijkse uitwisselingsochtend. 
Alle kinderen gaan een kijkje 
nemen in de groep waar ze 
volgend jaar zitten. De kin-
deren van groep 8 zijn deze 
ochtend vrij! 

Ouderraad 
De laatste weken van het schooljaar zijn meestal drukke weken voor 
iedereen, maar zeker ook voor de Ouderraad. Er staat een groot 
aantal evenementen op het programma. Zo hebben we vorige week 
de avondvierdaagse gehad. De Ouderraad zorgt voor de inkoop van 
de pakjes drinken, koekjes, snoepjes, chippies en voor de chocolade 
medailles. Ondanks dat er een avond uitviel door het weer, was het 
een geslaagd evenement. Gisteren hebben we genoten van een ge-
zellig schoolfeest. De school organiseert dit schoolfeest, maar wij 
helpen bij de inkoop en de reservering van de diverse eetgelegenhe-
den. Daarnaast konden dit jaar alle kinderen bij ons “eendjes vis-
sen”. Alle kleine cadeautjes zijn ingekocht en bekostigd door de Ou-
derraad. Verder zijn we druk bezig met de organisatie van het 
schoolreisje op 23 juni a.s. We gaan dit jaar naar Blijdorp. Een brief 
met alle informatie volgt binnenkort. Op 30 juni voert groep 8 voor 
familie en bekenden de eindmusical op. Het is inmiddels traditie dat 
de Ouderraad groep 8 een diner aanbiedt, voorafgaand aan dit op-
treden. We maken een uitnodiging, doen inkopen, zorgen dat de 
spullen warm op school worden gebracht (met hulp van de ouders 
uit groep 8) en ruimen na afloop weer af. Ook bestellen wij het tradi-
tionele “tegeltje” met alle namen van groep 8. Dit jaar wordt dit te-
geltje voor de 38e keer gemaakt. In de gang bij groep 3 hangen alle 
tegeltjes van de afgelopen 38 jaar. Op de laatste vrijdag voor de 
vakantie eten alle kinderen pannenkoeken op school. Ook hierbij 
zullen we u weer om hulp vragen om alle pannenkoeken warm op 
school te krijgen. Kortom, het zijn nog een paar drukke, maar wel 

hele leuke en gezellige weken. 
Schoolschoonmaak  

In de week van 26 t/m 30 juni worden alle klassen met be-
hulp van vele ouders weer schoongemaakt. Alle kasten wor-
den weer lekker opgeruimd en de ramen, tafels en stoelen 
krijgen een sopje. Dit zijn onderdelen die niet standaard door 
het schoonmaakbedrijf worden meegenomen, dus het is 
hard nodig dat dit twee keer per jaar goed gebeurt. U wordt 
door de klassenouders benaderd of u kunt helpen. Ook de 
plusklas wordt weer eens een keer goed gepoetst. Aangezien 
de plusklas geen klassenouder heeft, kunnen ouders die 
daarbij willen helpen zich rechtstreeks melden bij juf Petra. 
Zo kunnen we na de vakantie weer fris van start gaan! 


