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Beste ouders, 

 

Gebruikt u suiker in de koffie/thee en heeft u geen zin om te roeren? Dan kunt u nu aan de kin-
deren van groep 5 t/m 7 vragen om even een automatische roermachine te bouwen voor u. Dat 
was namelijk de techniekopdracht bij Young Engineers afgelopen maandag. Wekelijks zijn de kin-
deren in tweetallen vol enthousiasme aan het bouwen met technisch lego. De opdrachten lopen op 
in moeilijkheidsgraad en bieden continu ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. De kinderen 
genieten hier dan ook zichtbaar van.  
 
Waar veel ouders blij van worden, zijn de schoolfoto’s! In de week voor de vakantie zijn de foto’s 
verkocht en daar hebben bijna alle ouders gebruik van gemaakt. De ouderraad verzorgde deze 
verkoop op school en regelt voor u de nabestellingen. Bent u er nog niet aan toegekomen om de 
foto’s te komen bekijken? Komt u dan deze week nog even langs bij de directie, daarna gaan de 
foto’s terug naar de fotograaf en kunt u ze niet meer bekijken. 

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Zo 29-10    Start wintertijd 
Ma 30-10   Gastles groep 5 “bos” 
Ma 6-11    Excursie groep 5 “bos” 
Ma 13-11 t/m woe 15-11  Oud papieractie 
Wo 15-11, don 16-11 en di 21-11 Oudergesprekken gr. 3 

Snoep en ijs uitdelen 

 

Regelmatig delen ouders snoep en/of ijs uit aan het hek of 
op het schoolplein. Soms gebeurt dit na schooltijd, maar het 
komt ook voor dat het onder schooltijd gebeurt als de kin-
deren aan het buiten spelen zijn. Omdat niet altijd alle kin-
deren dan een traktatie krijgen, levert dit regelmatig proble-
men op in de klas. Wij vragen u daarom geen traktaties op 
het schoolplein te geven, óf in overleg met de leerkracht alle 
kinderen te trakteren.  

Opbrengsten verkeersweek 

  

Voor de vakantie hebben wij een verkeers-
week gehouden. Aan het eind van de  
verkeersweek kwam de wethouder van  
verkeer opnieuw het keurmerk School op 
Seef uitreiken. Dit betekent dat we opnieuw 
hebben laten zien dat we veel aan de  
verkeersveiligheid op en rond de school 
doen.  
Tijdens het bezoek van de wethouder hebben we gelijk van de  
gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele knelpunten te  
bespreken, zoals de oversteekplaatsen op de Starrenburglaan en de 
van Groeneveltlaan. Naar alle punten wordt de komende maanden 
gekeken én er is direct actie ondernomen! Zo is de paal met de  
snelheidsmeter verwijderd. Dit bord zorgde namelijk onbedoeld voor 
onveilige situaties, door vlak voor het zebrapad aan te geven dat het 
goed is als automobilisten 50 rijden. Bij deze snelheid is het uiteraard 
onmogelijk om nog op tijd te stoppen voor overstekende voetgan-
gers.  
Zo blijven we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving  
voor de kinderen! 

Ouderraad 

 

De eerste schoolweken zijn voorbij en wat is de tijd snel gegaan. Op 
woensdag 27 september was de jaarvergadering waarin wij het jaar-
verslag over schooljaar 2016/2017 hebben gepresenteerd. Ook heb-
ben we de begroting voor dit schooljaar besproken. Naast de meeste 
klassenouders waren er ook een aantal andere ouders. Fijn dat men-
sen de tijd nemen om naar deze vergadering te komen. Het is altijd 
fijn om met ouders van gedachten te kunnen wisselen over de be-
staande activiteiten en samen komen we wellicht tot nieuwe ideeën. 
Natuurlijk kunt u ons ook altijd bereiken via ouderraad@bsjozef.nl of 

u kunt een van de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken. Schroom 
niet met uw opmerkingen en vragen bij ons te komen. 
Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaas-
activiteiten. Ook hebben twee leden zitting in de jubileumcommissie. 
Deze commissie is al druk met de plannen en voorbereiding van de 
feestweken aan het eind van dit jubileum-schooljaar. Het belooft een 
gezellig en druk jaar te worden. 

MR 

 

Op 26 september is de MR weer bijeen geweest. We hebben 

o.a. gesproken over de informatieavond, het leerlingenaan-

tal, de jubileumacties, het groepsplanloos werken, de bezet-

ting van de groepen, vervanging bij ziekte en de stakingsdag 

van 5 oktober. De MR is van samenstelling veranderd. Op de 

website kunt alle leden van de MR terugvinden. De volgende 

vergadering is op 8 november a.s. om 19.30 uur op de  

Jozefschool. 

Rapporten inleveren 

 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar 

huis. Dit rapport is een map, waaraan telkens het nieuwe 

rapport wordt toegevoegd. Wil u daarom het rapport binnen-

kort weer inleveren bij de groepsleerkracht, zodat straks het 

nieuwe rapport er aan toegevoegd kan worden? 



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 inmiddels weer aan het werk in groep 8. In de zomervakantie 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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Gastles groep 7 

 

Op dinsdag 31 oktober krijgt groep 7 een gastles vanuit museum Boerhaave. 
De gastles “Gezondheid en ziekte, vroeger en nu” wordt op school gegeven 
en gaat over verschillende aspecten van gezondheid en ziekte, de verschillen 
en overeenkomsten tussen vroeger en nu. Tijdens de les maken de leer-
lingen een eigen medisch dossier van temperatuur, hartslag, lengte en ge-
wicht. De resultaten worden onderling vergeleken in de klas maar ook met 
de gemiddelden van de kinderen in het land. 

Kinderpostzegels 

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en 8 hard hun best 

gedaan om kinderpostzegels te verkopen voor het goede doel. In tegenstel-

ling tot voorgaande jaren worden de bestellingen niet meer door de kinderen 

gebracht. Indien u iets besteld heeft, ontvangt u dit thuis via de post. 

Leerlingenraad 

Voor de vakantie hebben we in groep 6, 7 en 8 

verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. 

Voor de leerlingenraad worden jaarlijks twee leer-

lingen uit alle drie de groepen gekozen worden. Zij 

mogen meedenken en –beslissen over onderwer-

pen op school. Voor de verkiezingen mochten ze 

ook zelf een plan indienen. Die plannen zijn bespro-

ken tijdens het eerste overleg. In de leerlingenraad 

zitten dit jaar Piet en Rosalina uit groep 6, Nynke 

en Roselie uit groep 7 en Melanie en Mike uit  

groep 8. 

Bezoekochtenden 

In de meeste groepen zijn de bezoekochtenden al weer in volle gang.  

Tijdens de bezoekochtenden mogen maximaal 2 ouders per dag een uurtje 

een kijkje nemen in de groep van hun kind. We bieden u deze mogelijkheid, 

zodat u kunt zien hoe het er in de betreffende groep(en) aan toe gaat en u 

thuis wellicht beter met uw kind bepaalde onderdelen kunt bespreken. Het is 

voor de kinderen best spannend als er ouders in de klas zijn. Daarom beper-

ken we het aantal dagen en kan er maximaal 1 ouder per kind komen kijken. 

Tevens vragen wij u om de les zo min mogelijk te verstoren. Zorgt u dat u 

net als de kinderen op tijd binnen bent en laat het maken van foto’s achter-

wege. U mag uiteraard wel bij uw eigen kind zitten en dingen vragen, maar 

doet u dit dan tijdens het zelfstandig werken en nog niet tijdens de uitleg 

van de leerkracht. 

Jumbo sparen voor je school  

 

Net als vorig jaar doen we mee aan de actie 
“Jumbo sparen voor je school”. Bij deze actie krijg 
je bij elke €10,- aan boodschappen een spaarpunt 
voor je school. Deze spaarpunten kunnen worden 
toegekend aan een van de scholen, of worden inge-
leverd bij ons op school in de box bij de ingang. 
Met de punten sparen we voor speelmaterialen voor 
de kinderen. We zijn goed op weg, want we hebben 
op dit moment al ruim 2600 punten! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag– op zondagnacht (29 oktober) om 03.00 

uur gaat de klok terug naar 02.00 uur (Wintertijd). 

Bezoek Voortgezet Onderwijs groep 8 

Vanmorgen is groep 8 op bezoek geweest bij het 

Adelbert. De komende maanden gaan de ze ook nog 

bij andere scholen voor voortgezet onderwijs op 

bezoek. Zo kunnen ze een goede keuze maken.  

Spreekuur 

Op dinsdag 21 november is er een spreekuur. U treft half november bij de 

lokalen de intekenlijsten aan. Zijn deze tijden niet geschikt, maak dan een 

persoonlijke afspraak met de betreffende groepsleerkracht(en). 

Reünie 

Omdat de St. Jozefschool dit jaar maar liefst 50 jaar bestaat, willen wij graag alle oud-leerlingen en (oud)-collega’s uitnodigen voor 

een reünie op zaterdag 23 juni 2018 van 14.00 – 17.00 uur. 

Tijdens de reünie zullen we iedereen indelen in blokken van 10 jaar, te weten 1968-1978, 1979-1988, 1989-1998, 1999-2008 en 

2009-2018. Hierdoor zult u ongetwijfeld veel oude bekenden zien, maar daarnaast is het natuurlijk ook leuk om even te zien en 

horen wat er allemaal veranderd is in 50 jaar St. Jozefschool. 

U komt toch ook? Meld u snel aan, zodat we rekening kunnen houden met uw komst. Bij het aanmelden kunt u tevens nog een 

leuke, bijzondere of speciale anekdote achterlaten die wij kunnen verwerken in het jubileumboek of tijdens de reünie. 

Tijdens de reünie kunt u voor een heel klein bedrag het jubileumboek verkrijgen. 


