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Beste ouders, 

 

De maand december komt er weer aan en dat betekent natuurlijk feest in de school! Met behulp 
van een aantal ouders is vorige week de school versierd voor de komst van Sinterklaas. Inmiddels 
is hij in Wassenaar aangekomen en hebben wij op school ook de eerste brieven van Sint en Piet 
ontvangen. Uit de laatste brieven blijkt dat Pietje Mario verliefd is op een van onze juffen! Wij vin-
den het heel spannend wie dat kan zijn! 

 

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het jubileum. Nog steeds worden 
wekelijks twee oude klassenfoto’s geplaatst op onze Facebook pagina en we zijn inmiddels al bijna 
in de vorige eeuw aangekomen. Hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe meer reacties er op de 

foto’s komen. Ook is het maximum aantal sponsorpagina’s voor het jubileumboek bijna bereikt. 
Mocht u zelf nog een advertentie in het jubileumboek willen plaatsen, dan kunt u meer informatie 
vinden op onze website.  

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Di 5-12  Sinterklaasviering 
Wo 6-12  Studiedag, alle kinderen vrij  
Vrij 8-12  Excursie groep 8 Rijksmuseum 
Ma 11-12  Oud papier actie (t/m wo 13-12) 
Do 14-12 Voorlichtingsavond VO groep 8 
Di 19-12  Spelletjesmiddag groep 1/2 
Do 21-12 12.00 kinderen vrij, 17.00 Kerstdiner 
Vrij 22-12  kerstviering in de Jozefkerk 
Vrij 22-12 Kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie  

Ouderraad 

 

Sinterklaas is in het land en de ouderraad is druk met de voorberei-
dingen van het sintfeest op 5 december. Ook denkt de kerstcommis-
sie al vooruit richting de Kerst. Om al deze activiteiten te kunnen 
bekostigen gebruiken wij de ouderbijdrage. Gelukkig hebben al een 
heleboel ouders deze – relatief lage – bijdrage betaald, maar helaas 
heeft nog niet iedereen dat gedaan. Begin december zullen de herin-
neringen worden verstuurd. Mocht u er nog niet toe gekomen zijn en 
deze herinnering willen voorkomen, kunt u natuurlijk alsnog € 60,- 
over maken op IBAN-nummer NL96RABO0192312855 ten name van 
de Oudervereniging St. Jozefschool. Graag de naam en de groep van 
uw kind erbij vermelden. Betalen in termijnen kan ook. Nu € 30,- per 
omgaande betalen en de rest voor 31 januari 2018. Bedankt alvast 
en wij wensen jullie een hele fijne Sinterklaastijd. 

  

Groeten van de Ouderraad! 

“Reserve” kleding 

 

Het gebeurt wel eens dat een kleuter een ongelukje heeft op school. 
Als het regelmatig gebeurt is het handig als u uw kind eigen reserve 
kleding meegeeft in zijn/haar tas. 
We hebben op school ook reserve kleding, die we uw kind aan kun-
nen doen. Omdat we maar een kleine hoeveelheid reserve kleding 
hebben, willen wij u vragen of u thuis nog joggingbroekjes in de ma-
ten 110 t/m 128 over heeft. U kunt deze inleveren bij de leerkracht. 
Als uw kind reservekleding van school aan heeft gekregen, wilt u 
deze dan weer gewassen aan school teruggeven? 

De overblijf 

 

We zijn weer begonnen met de spelcompetities. De kinderen 

van de groepen 5 t/m 8 mogen 1x in de 2 weken een keer 

binnen blijven tijdens het overblijven. En dan wordt er een 

spel georganiseerd. We hebben al sjoelen en bingo gehad, 

ze vinden het geweldig! Volgende week gaan we weer torens 

bouwen met plastic bekertjes en bierviltjes. Het worden altijd 

hele kunstwerken, ieder kind op zijn of haar eigen manier. 

Denkt u eraan om de overblijfrekening over de maanden juli 

t/m oktober te betalen? Heeft u vragen, tips of klachten over 

het overblijven of wilt u informatie over het overblijfouder 

worden, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom 

(overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286). 

MR-nieuws 

 

Op woensdag 8 november jl. is de Medezeggenschapsraad van de 

Jozefschool voor de tweede keer dit schooljaar weer bij elkaar ge-

weest. Het was een heel zinvolle vergadering, waarbij o.a. gesproken 

is over de vacatures in dit schooljaar, de stakingen in het onderwijs, 

het jaarplan, het jubileum en de nota nascholing. 

“Kleding” poppenhoek 

 

Veel kleding in de poppenhoeken bij de kleuters is verou-
derd. Mogelijk heeft u nog kleine verkleedkleren die u niet 
meer gebruikt. Indien u iets heeft wat wij mogen hebben 
voor de kleutergroepen, kunt u dit inleveren bij de groeps-
leerkrachten van groep 1/2.   

Lege wijnkistjes gezocht 

 

Voor de versiering van de school zijn wij op zoek naar een 
aantal houten wijnkistjes in het formaat waar twee wijnfles-
sen in passen. Een deksel is niet nodig. Mocht u nog een 
leeg kistje hebben thuis dat niet meer gebruikt wordt, dan 
kunt u het inleveren bij de directie of juf Petra. 


