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Beste ouders, 

 

We staan aan het begin van een bijzonder schooljaar! Het komende schooljaar bestaat de St. Jo-
zefschool namelijk 50 jaar! Dat betekent natuurlijk feest. In de komende weken zal via onze web-
site en Facebook pagina steeds meer duidelijk worden hoe het jubileum er voor de kinderen, ou-
ders en oud-leerlingen uit zal zien.  

 

Behalve vooruit kijken naar het komende jubileum, kijk ik ook graag nog even terug met u. Afgelo-
pen schooljaar is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar door de inspectie 
beoordeeld. Tijdens die beoordeling is ook een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de St. 
Jozefschool. Het definitieve rapport daarvan kunt u vinden op onze website, maar dat de inspectie 

de St. Jozefschool een hele goede school vindt, blijkt al uit de volgende opmerkingen uit het ver-
slag: 

 

“De school streeft ernaar om vanuit een veilig klimaat eigentijds en activerend onderwijs te bie-
den. Daarin slaagt zij goed. De school ademt, naast een aangename rust, ook ambitie en elan uit. 
Een gedreven, enthousiast team werkt goed samen aan het behoud en verbetering van de onder-
wijskwaliteit waarbij veel aandacht is voor onderwijsvernieuwing en digitale leervormen. Dit komt 
onder meer tot uiting in uitdagend onderwijs dat goed aansluit bij de kenmerken en talenten van 
de leerlingen.  
De lessen verlopen op gestructureerde wijze en daarbinnen zorgen leraren over het algemeen 
voor voldoende afstemming om tegemoet te komen aan het niveau en de leerbehoeften van de 
leerlingen. De Plus-klas die al jaren draait en voorziet in een doorgaande leerlijn op het gebied van 
‘leren leren’ en andere meta-cognitieve vaardigheden, kan met recht beschouwd worden als een 
‘kroonjuweel’ van de school.” 

 

Uiteraard zijn wij ontzettend trots op deze beoordeling. Samen met onze nieuwe collega’s gaan wij 
ons uiterste best doen om dit resultaat nog verder te verbeteren in de komende jaren.  

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 
Ma 28-8 en do 31-8 JGZ onderzoeken groep 7 
Di 29-8   Algemene informatieavond 
Zo 3-9   Open dag DanSwing  
Do 7-9 en ma 11-9 Kind-Oudergesprekken gr. 4 - 8 
Ma 11-9   Dode hoek les groep 7 
Ma 11-9 t/m wo 13-9 Oud papier actie 
Ma 11-9   Excursie strand groep 6 
Do 14-9   Schoolfotograaf 
Ma 18-9   Start verkeersweek 

Algemene informatieavond 
Op dinsdag 29 augustus vindt onze jaarlijkse informatieavond 
voor ouders plaats. Tijdens een korte presentatie krijgt u in 
elke klas belangrijke informatie over het komende schooljaar. 
Tevens wordt u ingeroosterd voor de (kind)-ouder gesprek-
ken die op 7 en 11 september plaatsvinden.  
Het rooster voor de avond is als volgt: 
18.30 groep 1/2 
19.20 groep 3 en 6 
20.10 groep 4 en 7 
21.00 groep 5 en 8 

Ouderraad 
Ook voor de Ouderraad is het nieuwe schooljaar begonnen. We heb-
ben in september twee evenementen voor te bereiden. Allereerst 
komt op 14 september de schoolfotograaf. Binnenkort ontvangt u 
een brief met informatie over de achtergrond voor de foto’s en de 
procedure voor de foto’s met broers en zusjes die nog niet of niet 
meer op de Jozefschool zitten. 
Dan is er op 27 september de jaarvergadering. De secretaris en pen-
ningmeester zijn druk met het samenstellen van het jaarverslag en 
de jaarrekening van vorig schooljaar. U ontvangt deze stukken sa-
men met een uitnodiging voor de jaarvergadering via de mail. Wij 
hopen dat velen van u even de tijd nemen om tijdens de vergadering 
langs te komen en mee te denken over het afgelopen en komende 
schooljaar. 

Minimaregeling: “Alle kinderen doen mee” 
In onze gemeente zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven 
gestart voor gezinnen die het financieel minder breed hebben. Zo 
biedt de gemeente zelf nu veel extra mogelijkheden binnen de mini-
maregeling “alle kinderen doen mee”. In de bijlage vindt u hier een 
folder over. Daarnaast is in Wassenaar nu enkele jaren de Stichting 
Leergeld aanwezig. Ook deze stichting kan hulp bieden als het even 
allemaal te duur wordt. Doelstelling is dat alle kinderen mee moeten 
kunnen doen, bijvoorbeeld op een sportvereniging en op school. 
Denk hierbij ook aan de jaarlijkse ouderbijdrage, kosten voor het 
schoolkamp of het busvervoer naar het zwemmen. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de gemeente, Stichting Leergeld of de direc-
tie van de Jozefschool.  

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 11 september t/m 
woensdag 13 september 2017. 
 



Babynieuws 
In april is juf Inez bevallen van een dochter: Fleur. Dit 
prachtige nieuws is in de laatste nieuwsbrieven van het 
afgelopen jaar helaas niet meer vermeld. Juf Inez is in-
middels weer aan het werk in groep 8. In de zomerva-
kantie is ook meester Jos voor het eerst vader geworden. 
Hij heeft ook een dochter gekregen: Lize. Meester Jos 
heeft dit schooljaar op woensdag ouderschapsverlof en 
zal dan niet op school aanwezig zijn.  
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Lessenserie Corpus 
Net als vorig schooljaar worden er speciale kindercolleges gegeven over de 
hersenen in museum Corpus. Mocht uw kind hier interesse voor hebben, dan 
kan op eigen initiatief deelgenomen worden.  
De colleges zijn geschikt voor basisschool kinderen in de groepen 5,6,7 en 8. 
Na het volgen van deze colleges krijgt het kind een speciaal diploma. Ouders, 
docenten of begeleiders kunnen zich ook inschrijven. In de flyer (zie bijlage) 
en op de website www.corpusexperience.nl/corpuscollege kunt u meer infor-
matie vinden over de inhoud van deze interessante en leuke colleges. 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en in de vakan-
tie zijn er ook weer jongere broertjes en zusjes 
geboren! Van harte gefeliciteerd allemaal!  
Bij ons is een plaats voor een jonger broertje of 
zusje gegarandeerd. Toch vinden wij het fijn om nu 
alvast te weten wie er komen, zodat duidelijk wordt 
hoeveel plekken we nog hebben. Heeft u thuis nog 
een kind dat nog geen 4 jaar is en in de toekomst 
naar de St. Jozefschool komt? Wil u hem of haar 
dan alvast aanmelden? Alvast bedankt. 

Het overblijven 
Het schooljaar is weer begonnen en het overblijven dus ook. Hierbij een paar 
tips om het overblijven voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken: 

 Geef uw kind iets mee wat hij/zij lekker vindt. Denk daarbij aan het brood, 

het beleg én het drinken. 

 Geef uw kind niet teveel mee. Uw kind heeft veel te zien op school tijdens 

het overblijven en eet daardoor waarschijnlijk minder dan thuis. En het is 
fijn voor uw kind als zij/hij alles “snel” op kan eten, zodat uw kind lekker 
buiten kan spelen. Neemt uw kind iedere dag brood mee terug naar huis, 
wilt u de hoeveelheid dan minderen? 

 Sommige ouders willen hun kind een snoepje meegeven in de broodtrom-

mel. Dit mag één klein snoepje zijn (dus geen rolletjes en zakjes snoep). 

 

De overblijfouders zullen uw kind zoveel mogelijk stimuleren om alles op te 
eten, maar zij kunnen uw kind niet dwingen! 

Overblijfrekening maart t/m juni 
Er zijn veel ouders die de overblijfrekening over de 
maanden maart t/m juni nog niet (helemaal) be-
taald hebben. Deze ouders krijgen deze week de 1e 
herinnering via hun jongste kind op school. Wilt u 
deze rekening gelijk betalen? 
Als u vragen of opmerkingen over het overblijven 
heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom 
(overblijfcoördinator), overblijf@bsjozef.nl of  
06-16669286 

Informatiefolders 
De komende weken geven wij veel informatiefol-
ders en brieven aan de kinderen mee. Deze infor-
matie geven wij altijd vrijblijvend mee. Het is aan u 
om te kijken of u er iets mee gaat doen. Wij geven 
het mee, omdat wij de kwaliteit van de betreffende 
bladen, boeken of cursussen goed vinden en laten 
u hier kennis mee maken.  
Wij selecteren wat voor de kinderen en voor u nut-
tig is en zullen dat aan de kinderen uitdelen.  
Nogmaals, wij verplichten u nergens toe, kiest u uit 
of u iets wilt gebruiken. 

Schoolfotograaf 

 

Op donderdag 14 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen zullen deze dag op de foto gezet 
worden en er wordt een groepsfoto gemaakt. Ook worden broertjes en zusjes samen gefotografeerd. 
Broertjes en/of zusjes die (nog) niet (meer) hier op school zitten kunnen ook op de foto, hiervoor zal er 
te zijner tijd een intekenlijst opgehangen worden bij de kleuteringang. 

Kleding en sieraden bij gymles  

 

Wilt u er op de dagen dat de kinderen gym en/of 
zwemles hebben, rekening mee houden dat de 
kinderen makkelijke kleding aan hebben en geen 
sieraden dragen? Het omkleden gaat dan een stuk 
sneller en omdat alle sieraden af moeten, bestaat 
er een grote kans dat ze kwijt raken.  

 

Zorgt u voor goede gymkleding! Een korte broek,  

t-shirt en gymschoenen. 

Strandexcursie groep 6 

 

Op maandag 11 september gaan de kinderen van groep 6 op de fiets naar 

het strand aan de Wassenaarse Slag voor de jaarlijkse strandexcursie. Daar 

krijgen zij een les over alles wat leeft in de zee, 

duinen en op het strand.  

Wilt u er voor zorgen dat alle kinderen deze dag 

een goed werkende fiets bij zich hebben? 


