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Beste ouders, 
 

De school mag dan dit jaar 50 jaar bestaan, daar is in het gebouw niets meer van te zien! In 
de vakantie hebben de schilders hard gewerkt aan het schilderen van alle gangen, deuren en 
kozijnen. De lokalen zijn eerder dit jaar al flink onder handen genomen. Ook bij de ingangen 
zijn nieuwe deurmatten geplaatst. Deze liggen nu nog niet goed, omdat ze door de kou van 
vorige week eerst nog even goed op temperatuur moeten komen. Daarna kunnen ze precies 
op maat gemaakt worden.  

 

In de gang waar eerst alle foto’s hingen, ziet u nu slechts een kale muur. Alle foto’s worden 
op dit moment namelijk gedigitaliseerd en op plexiglas afgedrukt, zodat we straks alle foto’s 
in hetzelfde formaat kunnen ophangen. Zo bereiden we ons langzaam voor op het grote 
feest straks in juni.  

 

Er zijn al veel mensen die hebben aangeboden te kunnen helpen bij het jubileum en de work-
shops die we voor de leerlingen gaan organiseren. Binnenkort kunt u via een digitaal formu-
lier aangeven op welke momenten u een groepje of workshop kunt begeleiden. We hebben 
hiervoor veel ouders nodig en u hoeft zelf geen verstand van de workshop te hebben.  

 

Naast het jubileum hebben we dit jaar te maken met veel personele wijzigingen. Veel van 
deze wijzigingen hebben te maken met de zwangerschapsverloven van de collega’s. Inmid-
dels zijn twee collega’s al bevallen van een dochter. Voor Juf Amanda gaan de laatste weken 
nu in en daarom is juf Cynthia ook al in de klas aanwezig. Voor de vrijdagen in groep 1/2A 
wordt nog druk gezocht naar een vervanger.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Ma 12-3   Spreekuur 
Zo 25-3   Start zomertijd   
Ma 26-3 t/m wo 28-3   Oud papier actie 
Do 29-3   Paasontbijt en maandviering 
Vrij 30-3   Goede vrijdag, kinderen vrij  
Ma 2-4   Tweede paasdag, kinderen vrij  
Do 5-4   Verkeersexamen groep 7 
Wo 11-4   Studiedag, kinderen vrij  

Verkeersexamen groep 7 

 

In tegenstelling tot wat er op de kalen-
der vermeld staat, vindt het theore-
tisch verkeersexamen voor gr. 7 plaats 
op donderdag 5 april in plaats van  
12 april.  
Op deze dag maken de kinderen het 
examen in de klas. Indien het theorie-
gedeelte voldoende wordt gemaakt, 
zal later in het jaar ook het praktijkexamen worden verreden.  

Overblijf 

 

In de onder- en middenbouw blijven steeds meer kinderen over en de 
kinderen lijken steeds meer ruimte nodig te hebben. Daarom hebben 
we in de afgelopen weken 2 veranderingen doorgevoerd. De kinderen 
van groep 4 mogen nu ook mee naar het veld. Daar is veel ruimte om 
te spelen en te rennen en dus lopen de kinderen elkaar minder in de 
weg. Voordat zij mee mochten is er uitleg in de klas geweest over alles 
wat mag op het veld en wat echt niet mag. Veiligheid staat namelijk 
voorop. De kinderen hebben de veldregels ook nog op een A4tje mee 
naar huis gekregen. 
Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen uit groep 3 begonnen om in 
2 verschillende lokalen te gaan eten. In deze groep blijven 29 van de 
30 kinderen iedere dag over. Nu hebben zij tussen de middag meer 
rust omdat de overblijfgroep “maar” uit 15 kinderen bestaat. Natuurlijk 
staan er in beide groepen goede overblijfouders. 

  

Afgelopen maandag heeft uw jongste kind op school de overblijfreke-
ning over de maanden november 2017 t/m februari 2018 mee gekre-
gen. Denkt u eraan om dit te betalen? 

  

Heeft u vragen, tips of klachten over het overblijven of wilt u informa-
tie over het overblijfouder worden, dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286). 

Ouderkrant centrale eindtoets 

In april maken de kinderen van 
groep 8 de verplichte centrale eind-
toets. Deze week ontvangen de ou-
ders van groep 8 een informatiefol-
der waarin staat hoe deze toets 
wordt afgenomen, wat er met de 
resultaten gedaan wordt en enkele 
voorbeeldvragen.  

Babynieuws 

 

In de afgelopen periode zijn twee van onze collega’s beval-
len van een dochter! 
Op 17 januari is juf Annelies bevallen van dochter Lotte 
Anne van der Luit. Op 1 maart is juf Linda bevallen van 
dochter Lott Lynn van Kampen.  
Met alle baby’s én ouders gaat het voorspoedig! 



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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Koningsspelen en koningsdisco 

 

Er is verwarring over de datum van de Koningsspelen. In eerste instantie zouden de spelen op 

donderdag 26 april gehouden worden, maar nu staan ze landelijk in de planning voor vrijdag 20 

april. Jaarlijks lopen wij tegen het probleem aan dat er te weinig sportvelden zijn om met alle  

scholen tegelijk een sportdag te houden. Daarom hebben wij besloten om dit jaar samen met de 

St. Jan Baptistschool onze Koningsspelen op donderdag 26 april te houden. We vieren het echter 

ook op vrijdag 20 april, want die avond organiseert de ouderraad de koningsdisco voor de  

kinderen! 

Ouderraad 
 
Februari was relatief rustig voor de ouderraad. Eén vergadering, geen evenementen, maar dat 

zal de komende maanden anders zijn. In maart mogen we assisteren bij het Paasontbijt. In 

april zorgen we dat het ontbijt voor de Koningsspelen gehaald wordt, organiseren we een spet-

terende disco en zorgen we voor de catering tijdens de sportdag. In mei gaan we allemaal 

lekker twee weken met vakantie en in de laatste week van mei is de avondvierdaagse. De ou-

derraad zorgt zoals ieder jaar dat alle deelnemers iedere avond worden verrast met iets lekkers 

en op de laatste avond met een mooie medaille. Verder zijn we dan heel druk met alle voorbe-

reidingen voor de maand juni. In juni vieren we namelijk dat de school 50 jaar bestaat. De 

Ouderraad organiseert natuurlijk het schoolreisje en helpt bij diverse andere activiteiten. Het 

worden hele leuke weken en wij verheugen ons er erg op. 

Spreekuur 

Op maandag 12 maart is er een 

spreekuur. U treft bij de lokalen 

de intekenlijsten aan. Zijn deze 

tijden niet geschikt, maak dan 

een persoonlijke afspraak met de 

betreffende groepsleerkracht(en). 

Paasontbijt en maandviering 

Op donderdag 29 maart  gaan we met alle leerlingen weer genieten van een paasontbijt. Net als vorig jaar zullen we lootjes trekken 

met de kinderen en zal iedereen een ontbijtje maken voor een klasgenoot. Vorig jaar hebben we veel positieve reacties en prachtig 

versierde ontbijtboxjes voorbij zien komen, dus dat houden we er graag in. 

’s Middags willen we graag aan u laten zien wat de kinderen allemaal geleerd hebben bij de muzieklessen. Daarom houden we een 

maandviering voor alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. We starten om 13.30. Het is tijdens de maandviering wel 

de bedoeling dat u de hele viering blijft, zodat we niet bij de laatste groep nog met slechts enkele ouders in de zaal zitten.  


