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Beste ouders, 
 

De maand januari zit er weer op en dat betekent dat de periode van toetsen weer voorbij is.  
In alle groepen zijn toetsen afgenomen en vanaf maandag kunt u de uitslagen hiervan weer bekij-
ken in het ouderportaal. We zijn bezig met het invoeren van de laatste gegevens en daarna zal het 
onderdeel voor u opengezet worden.  

 

Volgende week ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport. Naar aanleiding 
daarvan zijn ook de gesprekken ingepland. Wij hebben een rooster opgesteld op basis van uw 
beschikbaarheid. Helaas hebben we van ongeveer de helft van de mensen geen beschikbaarheid 
doorgekregen. Hierdoor hebben wij voor die mensen moeten kiezen. Wij verwachten alle ouders 
(en vanaf groep 4 ook alle kinderen) op gesprek. Indien de geplande tijd voor u niet uitkomt, ver-
zoeken wij u zelf onderling te ruilen en dit aan ons door te geven en de volgende keer dan wel uw 
beschikbaarheid door te geven. 

 

De afgelopen weken hebben wij een aantal keer te maken gehad met zieke leerkrachten. Gelukkig 
is dat bij ons nog zeer beperkt gebleven. Wellicht heeft u op het nieuws gehoord dat het erg lastig 
is om vervangers te vinden. Dat geldt ook voor onze school. Tot nu toe hebben wij de enkele ziek-
tedagen goed op kunnen vangen, maar het wordt steeds lastiger. De invalpool is zo goed als leeg, 
dus meestal moet de vervanging intern geregeld worden, waardoor bijvoorbeeld RT of Plusklas 
een dag niet door kan gaan. De verwachting is dat de toekomst er nog niet snel beter op wordt. 
Wij proberen altijd zo goed mogelijk de vervanging te regelen en geen klassen naar huis te hoe-
ven sturen of op te splitsen. Hier hebben we echter wel mensen voor nodig en die zijn er lang niet 
altijd. Bent u of kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid die nog wel eens wil invallen bij ons 
op school? Laat het mij dan snel weten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Ma 5-2  Debat verkeer gr. 8 met wethouder en  
  raadsleden 
Wo 7-2  Carnaval + maandviering 
Do 8-2  Studiedag, alle kinderen vrij  
Vrij 9-2  Rapport 1 uit 
Di 13-2 t/m do 15-2  Kind-oudergesprekken 
Do 22-2  Juffendag groep 1/2 
Vrij 23-2  Studiedag, alle kinderen vrij.  
Ma 26-2 t/m vrij 2-3  Voorjaarsvakantie 
Ma 5-3 t/m wo 7-3  Oud papier actie 

Carnaval 

 

Woensdag 7 februari vieren wij weer carnaval met de kin-
deren. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school 
komen. Voor de kinderen zijn er twee maandvieringen waar-
in ze verschillende acts aan elkaar kunnen laten zien.  
 
De groepen 1 t/m 4 zijn van 9:00 - 9:45 uur aan de beurt en 
de groepen 5 t/m 8 van 10:00 - 10:45 uur.  
Vanaf 11.45 zullen we met de hele school nog een grote 
polonaise lopen. Alle ouders zijn van harte welkom om bij de 
maandvieringen en/of polonaise te komen kijken. 

Juffendag groep 1/2 

 

Op donderdag 22 februari vieren de juffen van groep 1/2 hun ver-
jaardag. Deze dag gaan zij allerlei gezellige dingen doen met de kin-
deren op school. De kinderen hoeven voor de kleine pauze geen 
drinken en koekje mee te nemen.  

Te laat of ziek? 
 
Hierbij doen wij een dringend beroep op alle ouders om op tijd op school te komen én op tijd ziekmeldingen door te geven. Het komt 
dagelijks meerdere keren voor dat mensen te laat komen. Hierdoor moeten leerkrachten onnodig hun klas verlaten om de deur open 
te doen. Voor 30 leerlingen komt het leerproces tijdelijk stil te liggen en is de concentratie bij het onderwerp weg. Bent u om een 
geldige reden toch een keer later? Bel dan alstublieft 1x en wacht eerst even een halve minuut voordat u nog een keer belt als er 
niet open wordt gedaan. Het stoort enorm dat sommige mensen haast hebben omdat ze zelf te laat zijn en dan non stop blijven bel-
len tot er open wordt gedaan.  
 
Wilt u het tevens vóór 8.45 doorgeven als uw kind door ziekte een dag thuis blijft? Het komt steeds vaker voor dat wij ouders moe-
ten bellen om te vragen waar hun kind is (gemiddeld meer dan 5x per dag). Zeker voor kinderen die zelfstandig naar school komen, 
is het noodzakelijk dat er contact is. Het zou namelijk ook kunnen dat er onderweg naar school iets gebeurt en dan willen we snel 
hulp kunnen bieden.  

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 5 maart t/m woens-
dag 7 maart 2018. 
 



Beste ouders, 
 

De maand januari zit er weer op en dat betekent dat de periode van toetsen weer voorbij is.  
In alle groepen zijn toetsen afgenomen en vanaf maandag kunt u de uitslagen hiervan weer bekijken in het ouderportaal. We zijn 
bezig met het invoeren van de laatste gegevens en daarna zal het onderdeel voor u opengezet worden.  

 

Volgende week ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport. Naar aanleiding daarvan zijn ook de gesprekken inge-
pland. Wij hebben een rooster opgesteld op basis van uw beschikbaarheid. Helaas hebben we van ongeveer de helft van de mensen 
geen beschikbaarheid doorgekregen. Hierdoor hebben wij voor die mensen moeten kiezen. Wij verwachten alle ouders (en vanaf 
groep 4 ook alle kinderen) op gesprek. Indien de geplande tijd voor u niet uitkomt, verzoeken wij u zelf onderling te ruilen en dit aan 
ons door te geven en de volgende keer dan wel uw beschikbaarheid door te geven.  

 

De afgelopen weken hebben wij een aantal keer te maken gehad met zieke leerkrachten. Gelukkig is dat bij ons nog zeer beperkt 
gebleven. Wellicht heeft u op het nieuws gehoord dat het erg lastig is om vervangers te vinden. Dat geldt ook voor onze school. Tot 
nu toe hebben wij de enkele ziektedagen goed op kunnen vangen, maar het wordt steeds lastiger. De invalpool is zo goed als leeg, 
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Schoolmelk 

 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen  

gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op 

school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze 

school schoolmelk aan te bieden.  

Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de 

kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse 

melk krijgen. Interesse?  

Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een  

abonnement af. Drie weken na afsluiten van het  

abonnement start de levering van de melk. 

 

 
 

Ouderraad 

 

De eerste maand van 2018 is inmiddels voorbij. De Jozefschool heeft in de komende maanden een flink aantal evenementen op de 

kalender staan, waarbij de Ouderraad ook actief is. Wij helpen o.a. bij het Paasfeest, Koningsdag en de sportdag. Daarnaast zijn de 

voorbereidingen voor het jubileum en het schoolreisje in volle gang. Hoewel het schoolreisje pas in juni plaatsvindt, hebben we wel 

alvast nieuwe hesjes besteld. De oranje t-shirts waren inmiddels aan vervanging toe.  

We hebben gele hesjes (de schoolkleur) met het schoollogo erop laten maken. Met deze 

hesjes zijn onze kinderen goed herkenbaar tijdens het schoolreisje en dat is wel zo veilig. 

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, betaalt u de ouderbijdrage. In het begin van 

het schooljaar heeft u een factuur hiervoor ontvangen. Wanneer deze factuur nog niet 

betaald is, verzoeken wij u hier alsnog voor te zorgen. Wanneer u in termijnen betaalt, is 

het nu ook tijd voor de tweede termijn. Met uw bijdrage kunnen wij zorgen voor de ex-

tra’s die de schooltijd van onze kinderen zo leuk maken. 

 

Waterpokken 
 
In groep 1/2 heerst waterpokken. Kinderen met 
waterpokken mogen gewoon naar school, omdat 
de besmetting op het moment dat de blaasjes ont-
staan al heeft plaatsgevonden en wering dus geen 
zin heeft. Wel dient u dit te melden aan de groeps-
leerkracht en moeten mensen die op het punt 
staan te bevallen extra voorzichtig zijn.  

DRAAK-avond groep 8 

 

Op donderdag 8 maart houdt 
groep 8 een zogeheten  
DRAAK-avond voor de  
ouders. DRAAK staat voor 
Drugs, Roken en Alcohol  
Advies voor en door Kinderen.  
Op deze avond presenteren zij 
aan hun ouders wat ze over dit onderwerp hebben 
geleerd en hoe de thuissituatie van de kinderen 
zelf hierin is. De avond is van 19.00 - 20.00 uur.  


