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Beste ouders, 
 

Op de klanken van verschillende kerstliedjes die in de aula geoefend worden voor de kerstviering 
van morgen, schrijf ik deze laatste nieuwsbrief van 2017. In de teamkamer is de ouderraad al 
weer druk bezig met de voorbereidingen van het kerstdiner en ook thuis zijn ongetwijfeld al veel 
ouders bezig met de voorbereidingen voor vanavond.  
 

Tijd om eens even terug te blikken op 2017 en vooruit te kijken naar 2018. Wat is het een mooi 
jaar geweest! We hebben veel nieuwe kinderen in de school gekregen en ook 4 nieuwe leerkrach-
ten. Helaas hebben we daarvoor natuurlijk ook afscheid moeten nemen van drie vaste gezichten in 
de school. Met het project goede doelen hebben we enorme bedragen opgehaald voor alle ver-
schillende doelen. De school wordt elke vakantie flink opgeknapt en voorbereid voor ons jubileum 
straks in de tweede helft van het schooljaar. Als hoogtepunt van het jaar kijk ik zelf nog terug op 
het fantastische oordeel van de onderwijsinspectie, waarbij wij als team de bevestiging kregen dat 
we echt heel goed bezig zijn.  
 

Alle goede dingen blijven we uiteraard ook doen in 2018. Wel zullen er weer enkele (tijdelijke) 
personeelswijzigingen zijn, doordat Linda en Amanda met zwangerschapsverlof gaan. De vervan-
ging is zo goed als rond en ondanks dat het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden zijn 
we er wederom in geslaagd zeer goede mensen aan ons te binden. De ouders van de betreffende 
groepen worden kort na de vakantie geïnformeerd over de wijzigingen.  
Verder gaan we in 2018 tijdens de reünie met zoveel mogelijk oud-leerlingen terugblikken op 50 
jaar Jozefschool en natuurlijk een mooi feest vieren met de huidige leerlingen en ouders! 
 

Ik wens u namens het complete team hele fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor 2018! 
 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Vrij 22-12  Kerstviering in de Jozefkerk, 
   12.00 start de kerstvakantie! 
Ma 25-12 t/m vrij 5-1 Kerstvakantie 
Ma 8-1   Studiedag, kinderen vrij  
Ma 8-1 t/m wo 10-1 Oud papier actie 
Di 9-1 t/m vrij 12-1 Schoolschoonmaak met ouders 
Do 11-1   Start cito toetsen in alle groepen 
Wo 17-1   Laatste zwemles groep 4 
Ma 22-1   Excursie groep 8 – duurzaamheid 
Vrij 26-1   Zwemwedstrijden Rapportgesprekken groep 2 

 

Op de kalender staat dat de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8 
(kind-oudergesprekken) plaatsvinden op dinsdag 13 en donderdag 
15 februari. In verband met de zwangerschapsverloven van Linda en 
Amanda, hebben wij besloten de gesprekken voor groep 2 naar vo-
ren te halen. Deze gesprekken zullen nu plaatsvinden op dinsdag 30 
januari. Voor groep 3 t/m 8 blijven de twee data in februari gewoon 
staan. 

Fietsenstalling leeg maken 

  

Steeds meer kinderen laten hun fiets op school in de fietsenstalling 
staan. Daardoor staan er nu zelfs 12 fietsen in de stalling die er dag 
en nacht staan. Ondanks dat de hekken ’s avonds altijd dicht gaan, 
kunnen wij niet garanderen dat er niemand op het plein komt. Helaas 
blijkt dan ook dat fietsen die blijven staan soms bewust kapot worden 
gemaakt. Met het oog op de komende kerstvakantie en met name de 
jaarwisseling, vragen wij u dan ook alle fietsen die er nu nog staan 
mee naar huis te nemen om te voorkomen dat ze kapot gaan.  

Zwemwedstrijden 

 

Op vrijdag 26 januari vinden de 
jaarlijkse zwemwedstrijden 
voor basisscholen plaats. De 
deelnemers aan deze wedstrijd 
zullen op woensdag 10 en 17 
januari gaan oefenen tijdens 
de zwemles van groep 4. Zij 
dienen dan hun zwemspullen 
mee te nemen. Het vervoer is 
geregeld, want ze kunnen ge-
woon in de zwembus mee.  

Ouderraad 

 

De laatste maand van het jaar is altijd een maand vol fees-
ten op school. Voor de Ouderraad betekent dit werk aan de 
winkel. Wij mogen Sinterklaas ieder jaar helpen bij de voor-
bereidingen en ook op de dag van het feest zelf zijn we aan-
wezig om te helpen. Ook dit jaar was het een hele leuke dag 
vol blije kindergezichten. Tijdens het Kerstdiner zorgt de 
Ouderraad dat er in iedere klas drinken en stokbrood klaar-
staat en tijdens de lampionnenoptocht zorgen we voor 
gluhwein en warme chocolademelk voor de ouders. Altijd 
een gezellige avond. Op vrijdagochtend krijgen de kinderen 
na de Kerkdienst limonade en iets lekkers ter ere van de 
geboorte van het kindje Jezus. Ook dit wordt ieder jaar door 
de Ouderraad verzorgd. Voor het nieuwe jaar staan er we-
derom leuke evenementen op de agenda. Wij kijken er al erg 
naar uit. Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en een 
gezond begin van 2018! 

Kerstviering 

 

Vandaag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Om 17.00 komen ze 
dan weer terug op school om samen te genieten van een heerlijk 
kerstdiner. Om 18.30 gaan we allemaal naar buiten voor de lampion-
nenoptocht. We hopen dat u allemaal langs de route staat met een 
lichtje. Morgenochtend komen alle kinderen rechtstreeks naar de 
Jozefkerk voor de kerstviering. Na afloop lopen of fietsen we met de 
kinderen terug naar school. Om 12.00 zijn dan alle kinderen weer vrij 
en start voor iedereen de kerstvakantie. 

Oudejaars Kinderdisco in het Deijlercentrum 

 

Op vrijdagavond 29 december organiseert Wijkgemeenschap Groot Deijleroord 
een kinderdisco. De bekende disjockey BLIJWIN draait muziek voor de aller-
kleinsten vanaf 4 jaar tussen 17.00 en 18.00 uur. (Ouders kunnen er desge-
wenst ook bijblijven). Kinderen vanaf 7 tot 13 jaar zijn vanaf 18.30 uur welkom 
in het Deijlercentrum. Het eindigt om 20.30 uur. Toegang is gratis. 
Aanmelden is niet nodig; voor vragen kun je bellen met Maria Bellekom-Vogels 
06 51 35 9334 of mailen naar grootdeijleroord@gmail.com 

 
Fijne feestdagen  

en een 
gelukkig 2018! 


