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De echte datum voor de koningsspelen is overigens 20 april. Wij hebben er met de drie katholieke scholen voor gekozen om het een 
week later te vieren, zodat we gebruik kunnen maken van de velden. Om toch ook op de 20e lekker te kunnen bewegen, organiseert 
de ouderraad ’s avonds een disco voor alle kinderen. Ook op ons eigen schoolplein kan weer fijn gespeeld worden, want de wilgen-
tunnel is compleet opnieuw opgebouwd, zodat het weer een veilige, leuke verstopplek kan worden.  

Tot slot nog een bericht van de leerlingen van de leerlingenraad. Zij komen 6x per jaar bij elkaar om mee te beslissen over onderwer-
pen die voor alle leerlingen gelden. Vorige week hebben zij twee onderwerpen aangegeven waar ze zich ernstig zorgen om maken: 
Het fout parkeren van ouders, waardoor fietsers en voetgangers soms bijna ongelukken krijgen én roken bij de school. De kinderen 
geven aan dat ze veel last hebben van de stank als ze uit school komen en langs de hekken lopen. Zeker nadat ze bij de DRAAK-
avond geleerd hebben hoe slecht meeroken voor kinderen is, willen ze hier graag een actiepunt van maken. Helpt u mee? Lees ver-
derop meer over deze twee onderwerpen.  

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Beste ouders, 
 

De lente is begonnen! Na het koude, druilige weer van de afgelopen maanden, is het zonnetje vanaf 
Pasen lekker doorgebroken. Dat is natuurlijk gekomen door al die prachtig versierde ontbijtboxen die 
de kinderen voor elkaar hebben gemaakt. Wat een geweldige creaties hebben we er tussen gezien! 
De kinderen hebben genoten van het ontbijt en daarna opgetreden voor een grote groep ouders.  
 
Ook de komende weken staan er veel activiteiten op het programma, waar we graag een lekker zon-
netje bij kunnen gebruiken. Zo vieren we op 26 april de jaarlijkse koningsspelen op het terrein van 
Blauw-Zwart. Voor het eerst doen we dit met andere scholen samen, waardoor het organisatorisch 
ter plaatse best druk zal zijn. Gelukkig kunnen we altijd beschikken over hulpouders om ons te on-
dersteunen. Kunt u ook helpen? Geeft u dit dan alstublieft door aan de klassenouders of de leer-
krachten.  
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Verkeerssituatie 
 
De laatste maanden krijgen wij weer veel klachten van buurtbewoners, 
ouders én kinderen over het parkeer- en rijgedrag van ouders van 
onze school. Veel ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar 
school en houden zich daarbij niet aan de geldende verkeersregels. Er 
wordt regelmatig dubbel geparkeerd, geparkeerd in de bocht waar de 
kinderen die te voet komen oversteken en geparkeerd voor de uitgan-
gen van de woonwijken. Hierdoor wordt het voor bewoners én uw 
eigen kinderen onoverzichtelijk en onveilig.  
We willen er graag samen met u voor zorgen dat alle kinderen veilig 
naar school kunnen komen. In de bijlage vindt u een overzicht van de 
afspraken en een kaartje waarop staat waar u wel en niet mag parke-
ren. Bekijk dit alstublieft even goed. Vanaf morgen zullen verkeersou-
ders u wijzen op deze afspraken. 

Alvast Noteren 

 

Ma 16-4 t/m woe 18-4   Oud papier actie 
Di 17-4 t/m don 19-4   Centrale eindtoets groep 8 
Do 19-4   Voorstelling Groep 8 “Lijn 8” 
Vrij 20-4   Flower Power disco!  
Di 24-4   Spelletjesmiddag groep 1/2 
Vrij 27-4 t/m vrij 11-5   Meivakantie 
Ma 14-5 t/m woe 16-5   Oud papier actie 
Woe 16-5 t/m vrij 18-5  Kamp groep 8 
Do 17-5   Continurooster, iedereen om 14.00 uit 
Ma 21-5   Pinksteren, kinderen vrij  
Do 24-5   Excursie groep 8 Anne Frank 

Ouderraad 

 

Terwijl de zon buiten lekker schijnt, schrijven wij dit stukje 
over allemaal vrolijke activiteiten. De Paasviering is achter 
de rug. De ouderraad mocht aanwezig zijn bij het  
Paasontbijt. Wij hebben gezorgd voor limonade, voor het 
verstoppen van de eieren voor de onderbouw en ieder kind 
kreeg een chocolade-ei van de ouderraad. 

 

Op vrijdag 20 april a.s. organiseren wij een disco met het 
thema “Flower Power”. Wij zorgen voor leuke muziek, een 
gezellig versierde zaal en lekkere hapjes. Wij hopen dat 
vele kinderen zich lekker vrolijk aankleden en mee komen 
swingen. Wij verwachten de onderbouw van 18.00 – 19.30 
uur en de bovenbouw van 20.00 – 22.00 uur. 

 

Voor het schoolreisje is de bestemming gereserveerd en 
zijn de bussen geregeld. Wij hebben ook daar weer veel 
zin in. 

 

Om al deze activiteiten te bekostigen gebruiken wij de 
ouderbijdrage. Helaas is nog niet voor ieder kind de  
bijdrage (volledig) ontvangen. Mocht u dit vergeten zijn, 
wilt u dan alsnog de betaling voldoen? U kunt de bijdragen 
van € 60,- overmaken op IBAN: NL96RABO0192312855 
t.n.v. Oudervereniging St. Jozefschool o.v.v. naam en 
groep van uw kind. Ook kunt u nog steeds de bijdrage 
contant voldoen bij Jos Dohle. Hij zorgt dat het bij de  
ouderraad terecht komt. 

Verkeersexamen groep 7 

Vorige week hebben alle leerlingen van groep 7 én een 
leerling van groep 8 het theoriegedeelte van het verkeers-
examen gedaan. Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd en 
mogen nu gaan oefenen voor het praktijkexamen later dit 
schooljaar! 



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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MR 

 

Op 20 maart j.l. is de MR weer bij elkaar geweest. We hebben gesproken over het gebrek aan invallers bij ziekte van het personeel 

en het beleid van de school daarin, de sociale veiligheid op school, de besteding van gelden voor werkdrukvermindering, het  

jubileumprogramma, het zorgplan en de nieuwe schoolgids. De volgende vergadering is op 5 juni a.s. 

Anne Frankhuis 

Zoals u vast al heeft vernomen, gaan wij met groep 8 donderdag 24 mei naar het Anne Frankhuis. Dit is een hele mooie afsluiting 

van ons project over de Tweede Wereldoorlog. We zullen daar een speciale les voor ba-

sisscholen volgen en het museum bezoeken. 

We gaan naar Amsterdam met de trein. Dat doen we ook omdat in onze verkeerslessen 

het reizen met de trein aan de orde is geweest. We gaan met de fiets naar Leiden. Daar 

zullen we de fietsen in de overdekte fietsenstalling stallen. 

De kinderen worden donderdagochtend gewone tijd op school verwacht. We vertrekken 

om 08.30 uur. Onze les en rondleiding starten om 11.30 uur. Omdat we ook van het 

openbaar vervoer afhankelijk zijn, kunnen we niet precies zeggen hoe laat we ’s middags 

terug zullen zijn. De verwachting is tussen 15.30 en 16.00 uur. 

We willen vragen eten en drinken voor tussendoor (ochtend en middag) en voor de 

lunch mee te geven aan uw kind in een rugtas. Verder hebben zij deze dag niets nodig, 

dus ze kunnen geld, mobiele telefoons en andere waardevolle spullen thuis laten. 

We hopen op een leerzame en gezellige dag! 

Vakantierooster 2018/2019 

Hieronder het vakantierooster van volgend schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting vakantierooster 2018/2019 

Elk jaar overleggen we met alle Wassenaarse scholen over de 
schoolvakanties. Waar mogelijk zorgen we voor gelijke vakan-
tieweken. Voor het komende schooljaar (2018/2019) zijn 11 
(van de 12)  vakantieweken gezamenlijk vastgesteld en zijn 
dus op alle Wassenaarse scholen gelijk. Het voortgezet onder-
wijs heeft o.a. door het examenprogramma en een andere 
afronding van het schooljaar gekozen voor een ‘meivakantie’ 
van twee weken, gevolgd door een periode van 11 weken on-
derwijs. Drie basisscholen volgen deze keuze van het voortge-
zet onderwijs. Een vijftal basisscholen, waaronder de scholen 
van de SKOW, heeft in het belang van de kinderen gekozen 
voor een onderbreking van deze periode van 11 weken door 
een hemelvaartvakantie te plannen van een week.  

De GMR van de SKOW heeft unaniem positief geadviseerd 
over deze hemelvaartvakantie en inmiddels ingestemd met het 
vakantierooster 2018/2019. 

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018   t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019  t/m 01-03-2019 

Pasen 19-04-2019  t/m 22-04-2019 

Meivakantie 29-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaartvakantie 27-05-2019 t/m 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019   

Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019 

Gezonde school 

We doen ons best om een gezonde school te 

zijn.. daarbij hoort gezond eten, veel bewegen, 

veilig verkeer… Voor de ouders zouden we daar 

graag NIET ROKEN aan willen toevoegen…  

Kunt u er rekening mee houden dat we liever 

niet zien dat u op ons schoolplein of op de stoep 

voor de school rookt?  

Dat stellen we zeer op prijs!!!  

Nieuwe conciërge Jozefschool 

Per 1 april hebben we een nieuwe  

conciërge in ons team. Jean-Paul 

Westgeest neemt de taken van Ron 

Ruijgrok over.  

Wij zijn blij dat Jean-Paul de taken op 

zich wil nemen en hopen dat hij zijn 

werk met veel plezier en bevlogen-

heid zal uitvoeren!! 

 

Vacature lid algemeen bestuur 

 

In verband met het aftreden van een van de leden is het algemeen 

bestuur van de St. Katholiek Onderwijs Wassenaar op zoek naar 

een nieuw lid. Heeft u interesse dan vindt u meer informatie op de 

schoolsite (www.bsjozef.nl). 


