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Beste ouders, 
 

Ik kijk uit het raam van mijn kantoor en zie groep 8 op de fiets klaar staan om naar het sta-
tion in Leiden te vertrekken. Zij zijn net terug van kamp en gaan vandaag al weer naar het 
Anne Frank huis in Amsterdam. De komende weken staan er in verschillende groepen excur-
sies op het programma. Regelmatig doen we dat met de bovenbouwgroepen op de fiets. Dat 
gaat ook goed, omdat de kinderen wekelijks al twee keer in de groep naar de gymzaal fiet-
sen. Volgende week heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen. Ook daar horen we altijd 
van de politieagenten terug dat onze leerlingen goed kunnen fietsen en gewend zijn aan het 
verkeer. Dat moet dus wel weer goed komen met die examens! 
 
Over examens gesproken, deze week zijn in groep 1 t/m 7 weer de CITO toetsen begonnen. 
Groep 8 heeft de eindtoets al gehad en de uitslag inmiddels binnen. In de andere groepen 
worden verschillende toetsen afgenomen. Na afloop van alle toetsen kunt u de resultaten 
weer bekijken in het ouderportaal.  
 
Naast de toetsen komen er nu hele leuke weken aan! Voor de kinderen gaat bijna het jubile-
um beginnen. Tal van activiteiten zullen binnen enkele weken worden georganiseerd en ook 
het jubileumboek ligt al bij de drukker. Hier zetten we de laatste puntjes op de i om er straks 
met iedereen een groot feest van te kunnen maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Ma 28-5    Excursie groep 7 Veen-Weide 
Di 29-5   Verkeersexamen groep 7 
Woe 30-5   Voetbaltoernooi groep 8 
Ma 4-6 t/m woe 6-6   Oud papier actie 
Vrij 8-6   Schoolreis 
Ma 11-6 t/m vrij 15-6   Workshops jubileum 
Woe 13-6   Slagbaltoernooi groep 7 
Di 19-6   Vossenjacht 
Woe 20-6   Open Huis / Schoolfeest 
Do 21-6   Schooluitje naar Briza 
Vrij 22-6   Studiedag, alle kinderen vrij  
Za 23-6   Reünie voor oud-leerlingen 

Verkeersexamen groep 7 
 
Dinsdag 29 mei is het praktisch fietsexamen voor groep 7.  
Alle leerlingen hebben de route die ze moeten 
rijden ontvangen en ook klassikaal al een keer 
geoefend.  
 
Zorgt u er thuis nog even voor dat de fietsen echt 
in orde zijn, anders mogen ze niet starten!  

Ouderraad 
 
De meivakantie is voorbij en we zijn begonnen aan de laatste maan-
den tot de zomervakantie. Het worden hele drukke weken met leuke 
activiteiten waarbij ook de ouderraad weer assistentie mag verlenen. 
De voorbereidingen voor het schoolreisje zijn in volle gang. Heel vaak 
horen wij dat ouders graag mee willen op schoolreisje. Heel begrijpe-
lijk, want dit is een hele leuke dag. De ouderraad organiseert het 
schoolreisje en vraagt ook de hulpouders om mee te gaan. Wij vragen 
de leerkrachten een lijstje te maken met ouders die zich gedurende 
het jaar extra ingezet hebben wanneer er hulp is gevraagd in de klas. 
Dit gaat dan om schoonmaken, rijden met excursies, helpen met lezen 
en de vele andere activiteiten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Het 
schoolreisje is dus een soort “cadeautje” voor de meest actieve ou-
ders. De bestemming van het schoolreisje zal binnenkort in de klassen 
bekend gemaakt worden. Kinderen die na 1 mei op de Jozefschool 
gestart zijn in groep 1 gaan in principe niet mee. Deze kinderen heb-
ben tenslotte nog minimaal 8 schoolreisjes voor de boeg. Natuurlijk 
ontvangt u nog een brief met nadere informatie over ons schoolreisje 
op 8 juni a.s. 
Naast het schoolreisje zorgt de ouderraad voor de versnaperingen 
tijden de Avondvierdaagse van volgende week en helpen we bij de 
diverse activiteiten rondom het jubileum. Kortom, drukke maar vooral 
hele leuke tijden voor de kinderen en voor ons! 

Excursie Veen-Weide groep 7 

Maandag 28 mei heeft groep 7 een 
excursie naar het Veenweidegebied 
in Leidschendam. De excursie is in 
de ochtend onder schooltijd. De kin-
deren vertrekken om 8.40 uur en we 
zijn voor 12.00 uur weer op school. 

Babynieuws 
 
Op 18 april Is juf Amanda bevallen 
van dochter Olivia Willemijn Eva. 
Met moeder en dochter gaat alles 
goed! 

Avond-4-daagse 

 

Op dinsdag 29 mei begint weer de 
jaarlijkse avondvierdaagse in         
Wassenaar.  

Veel kinderen en ouders lopen weer 
mee en net als de afgelopen jaren 
zullen ook de meesters en juffen langs 
het parcours niet ontbreken! Aanmelden voor de avond-
vierdaagse gaat niet via school, maar doe je bij de organi-
satie zelf. Meer informatie vindt u op: www.avond4daagse-
wassenaar.nl 


