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Beste ouders, 
 

Trots kijk ik terug op een prachtig schoolfeest en open huis gisteren! Wat hebben de kin-
deren hard gewerkt tijdens de workshops en wat zagen alle optredens er geweldig uit. Met 
dank aan een grote groep ouders hebben we er voor de kinderen een super feest van kun-
nen maken. Om maar even een kleine opsomming te geven van de activiteiten in alleen al de 
laatste drie weken:  
Hulp bij de schoolreis, het geven van workshops, vervoer van kinderen naar de workshops, 
ondersteuning van de leerkrachten bij de knutsellessen in de klassen, bestellen bidons, bood-
schappen doen voor het schoolfeest, versieren, begeleiding bij de vossenjacht enz. enz.  
 
Dit alles is alleen te realiseren met de inzet van een geweldig team van leerkrachten, een 
zeer actieve ouderraad en de ondersteuning van heel veel hulpouders. Vandaag krijgen de 
kinderen nog een prachtig cadeau van de ouderraad: Het jubileumboek! Al het hele jaar zijn 
we druk bezig geweest met het inscannen van maar liefst 1500 foto’s, het interviewen van 
oud-leerkrachten en ouders en vooral niet te vergeten de opmaak van het boek zelf. Het 
resultaat maakt dan gelukkig al het werk meer dan waard. De kinderen krijgen het vandaag 
mee naar huis, dus oordeelt u straks zelf maar.   
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Vrij 22-6   Studiedag, alle kinderen vrij 
Za 23-6   Reünie voor oud-leerlingen 
Ma 25-6 t/m woe 27-6   Oud papier actie 
Do 28-6   Topdracht groep 8 
Ma 2-7 t/m vrij 6-7   Schoolschoonmaak met ouders 
Wo 4-7   Juffendag groep 4 
Vrij 6-7   Afscheidsmusical groep 8 
Ma 9-7   Rapport 2 
Ma 9-7   Slagbal gr. 8 - leerkrachten 
Ma 9-7   Spreekuur 
Wo 11-7   Uitwisseling groep 1-8 
Do 12-7   Verjaardagen leerkrachten gr. 7 
Do 12-7   Spelletjesmiddag groep ½ 
Vrij 13-7   11.15 Pannenkoeken eten, 
   12.00 alle kinderen vrij  

Ouderraad 
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn de meeste jubileumactivi-
teiten achter de rug. Alleen zaterdag 23 juni a.s. staat de reünie nog 
op de agenda. Voor de kinderen waren de jubileumactiviteiten één 
groot feest. Op 8 juni jl. ging de schoolreis voor de hele school naar 
Drievliet. Het was een gezellige dag, met redelijk weer en heel veel lol. 
De organisatie lag – zoals gebruikelijk – voor een groot deel bij de 
Ouderraad. 
 
Tijdens de workshops heeft de Ouderraad iedere middag gezorgd voor 
een bekertje limonade en iets lekkers. Ook tijdens de Vossenjacht 
heeft de Ouderraad gezorgd voor de catering. Bij verschillende vossen 
ontvingen de kinderen een pakje drinken, een koekje en een zakje 
chips. Aan het eind van de dag was er voor alle leerlingen een lekker 
ijsje. Tijdens het schoolfeest/Open Huis op woensdag 20 juni heeft de 
Ouderraad meeholpen bij de versiering en de verkoop van de versna-
peringen. Ook heeft de Ouderraad gezorgd voor een leuk aandenken 
voor alle kinderen en leerkrachten.  
 
De Ouderraad heeft geld gereserveerd 
op de begroting voor dit 50-jarig jubile-
um. Naast alle extra traktaties krijgen 
alle kinderen van de Ouderraad daarom 
het speciale Jubileumboek. Dit boek is 
gemaakt voor het 50-jarig jubileum van 
onze Jozefschool en staat vol met leuke 
informatie en heel veel foto’s. Een leuk 
naslagwerk voor iedereen die iets te 
maken heeft met de Jozefschool. 

Verkeersexamen groep 7 

Dinsdag 29 mei is het praktisch fiets-
examen voor groep 7 geweest. Alle 
leerlingen hebben het examen ge-
haald! De diploma’s zijn inmiddels 
uitgereikt door de politie. 

Laatste schooldag 

Het zit er al weer bijna op! Nog drie weken en dan gaan 
we de laatste schooldag van het jaar feestelijk afsluiten. 
Om 11.15 zullen alle groepen naar buiten gaan om te kun-
nen genieten van de heerlijke pannenkoeken. De klassen-
ouders zullen u de komende weken benaderen met de 
vraag of u kunt helpen met het bakken van de pannenkoe-
ken.  Tot slot nemen we met onze “diploma-uitreiking” echt 
afscheid van onze groep 8 leerlingen en zal voor alle kin-
deren om 12.00 uur de zomervakantie beginnen. 

Schoolschoonmaak  

In de week van 2 t/m 6 juli worden alle klassen met behulp van vele ouders 
weer schoongemaakt. Alle kasten worden weer lekker opgeruimd en de ramen, 
tafels en stoelen krijgen een sopje. Dit zijn onderdelen die niet standaard door 
het schoonmaakbedrijf worden meegenomen, dus het is hard nodig dat dit twee 
keer per jaar goed gebeurt. U wordt door de klassenouders benaderd of u kunt 
helpen. Ook de plusklas wordt weer eens een keer goed gepoetst. Aangezien de 
plusklas geen klassenouder heeft, kunnen ouders die daarbij willen helpen zich 
rechtstreeks melden bij juf Petra. Zo kunnen we na de vakantie weer fris van 
start gaan! 

Uitwisselingsochtend  

Woensdag 11 juli 2017 is de jaarlijkse uitwisse-
lingsochtend. Alle kinderen gaan een kijkje ne-
men in de groep waar ze volgend jaar zitten. De 
kinderen van groep 8 zijn deze ochtend vrij! 


