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Beste ouders, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Maandagochtend hebben we traditiegetrouw de vlag gehe-
sen en het schoollied gezongen. Daarna zijn we met alle leerlingen naar binnen gegaan en 
echt gestart. Goed om te zien dat iedereen weer gezond en wel op school is! 
 
Veel mensen denken dat de school in de zomer 6 weken dicht is, maar niets is minder waar. 
Met name in de eerste en laatste week wordt er door de leerkrachten hard gewerkt om alles 
klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Er is zelfs een compleet nieuw ICT netwerk aan-
gelegd. Wellicht heeft u er van uw kind al iets over gehoord, want vanaf groep 5 heeft iedere 
leerling nu een e-mailadres en wachtwoord om in te kunnen loggen op ons netwerk. 
 
De komende weken ontvangt u van ons veel informatie, zowel schriftelijk als mondeling. Op  
donderdag 6 september is de algemene informatieavond voor alle ouders. Hier krijgt u veel 
informatie van de leerkrachten over het komende schooljaar. Wij verwachten van iedere leer-
ling ten minste een van de ouders op deze avond. 
 
Verder zullen de klassenouders u dit schooljaar weer informeren over zaken die de klas be-
treffen. in veel groepen wordt daarvoor een groepsapp aangemaakt. Binnen de nieuwe priva-
cywetgeving mogen wij uw gegevens niet meer aan derden doorgeven, dus kunnen de klas-
senouders niet alvast de whatsapp groep inrichten. U ontvangt daarom (indien er een ap-
pgroep van de groep van uw kind aangemaakt wordt) van ons per mail een link waarmee u 
zelf lid kunt worden van de groepsapp. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Zo 2-9  Open dag DanSwing in de speelzaal 
Ma 3-9 en do 6-9  JGZ onderzoeken groep 7 
Do 6-9  Alg. informatieavond (gr. 1 t/m 8) 
Wo 12-9  Studiedag, kinderen vrij 
Do 13-9  Excursie strand groep 6 
Ma 17-9 en do 20-9  Kind-Oudergesprekken gr. 4 t/m 8 
Ma 17-9  Dode hoek les groep 7 
Ma 17-9 t/m wo 19-9  Oud papier actie 
Di 25-9  Schoolfotograaf 
Wo 26-9  Start kinderpostzegelactie 

Ouderraad 

 

De vakantie is voorbij en de Ouderraad is met veel plezier begonnen 
aan het schooljaar 2018/2019. Dit is het laatste jaar voor Felice in 
de ouderraad, want Vos – de jongste in het gezin - zit dit jaar in 
groep 8. Hij neemt dus aan het eind van het schooljaar afscheid van 
de Jozefschool. Volgend jaar zullen we daarom een vacature heb-
ben. Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de ou-
derraad, geef dat dan alvast door. I.v.m. een evenwichtige samen-
stelling van de Ouderraad, gaat onze voorkeur uit naar een ouder 
met een kind in groep 1,2 of 3. 

 

Omdat er in het begin van het schooljaar twee grote activiteiten 
plaatsvinden, zijn de voorbereidingen daarvoor al in het vorige 
schooljaar begonnen. Op dinsdag 25 september a.s. komt de  
schoolfotograaf. Binnenkort ontvangt u een brief met meer  
informatie over foto’s met broers/zusjes en over de achtergrond. 

 

Op woensdag 26 september is de jaarvergadering van de  
Ouderraad. De uitnodiging en de bijbehorende stukken ontvangt u 
ook binnenkort. Wij hopen dat veel ouders deze vergadering zullen 
bijwonen. 

 

Samen met kinderen, leerkrachten en ouders hopen we er wederom 
een leuk jaar van te maken. Op de jaarkalender die u via uw  
kinderen ontvangen heeft, kunt u de data van de meeste activiteiten 
al vinden. 

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 17 t/m woensdag 19  
september 2018. 

Meer kinderen doen mee in Wassenaar! 

Vanaf 1 augustus 2018 komen gezinnen tot 130% van de 
bijstandsnorm in aanmerking voor de regelingen in het Kind-
pakket. Voorheen lag de inkomensgrens nog op 110%. Dat 
betekent dat veel meer kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen de mogelijkheid krijgen mee te kunnen doen op 
school. De regelingen kunt u het gehele schooljaar aanvra-
gen via www.lv.nl/kindpakket. 

Informatiefolders 

De komende weken geven wij veel informatiefolders en brieven aan 
de kinderen mee. Deze informatie geven wij altijd vrijblijvend mee. 
Het is aan u om te kijken of u er iets mee gaat doen. Wij geven het 
mee, omdat wij de kwaliteit van de betreffende bladen, boeken of 
cursussen goed vinden en laten u hier kennis mee maken. 

Wij selecteren wat voor de kinderen en voor u nuttig is en zullen dat 
aan de kinderen uitdelen. Nogmaals, wij verplichten u nergens toe, 
kiest u uit of u iets wilt gebruiken. 

Algemene informatieavond 

Op donderdag 6 september vindt onze jaarlijkse informatie-
avond voor ouders plaats. Tijdens een korte presentatie krijgt 
u in elke klas belangrijke informatie over het komende 
schooljaar.  
Tevens kunt u een tijd kiezen voor de (kind)-ouder  
gesprekken die op 17 en 20 september plaatsvinden.  
 
Het rooster voor de avond is als volgt: 
 
18.30 groep 1/2 + TT 
19.20 groep 3 en 6 
20.10 groep 4 en 7 + TT 
21.00 groep 5 en 8 

http://www.gunterslaer.nl/groepen/groep-4/laatste-nieuws-groep-4/informatieavond


Beste ouders, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Maandagochtend hebben we traditiegetrouw de vlag gehesen en het schoollied gezongen. Daarna 
zijn we met alle leerlingen naar binnen gegaan en echt gestart. Goed om te zien dat iedereen weer gezond en wel op school is! 
 
Veel mensen denken dat de school in de zomer 6 weken dicht is, maar niets is minder waar. Met name in de eerste en laatste week 
wordt er door de leerkrachten hard gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Er is zelfs een compleet nieuw ICT 
netwerk aangelegd. Wellicht heeft u er van uw kind al iets over gehoord, want vanaf groep 5 heeft iedere leerling nu een e-mailadres 
en wachtwoord om in te kunnen loggen op ons netwerk. 
 
De komende weken ontvangt u van ons veel informatie, zowel schriftelijk als mondeling. Op maandag 3 september is de algemene 
informatieavond voor groep 4 en 7 en op donderdag 6 september is de algemene informatieavond voor de ouders van alle andere 
groepen. Hier krijgt u veel informatie van de leerkrachten over het komende schooljaar. Wij verwachten van iedere leerling ten min-
ste een van de ouders op deze avond. 

Overblijf 
  
Het overblijven: 
Het  schooljaar is weer begonnen en het overblijven dus ook. Hierbij een paar tips om het overblijven voor uw kind zo aangenaam 
mogelijk te maken: 
Geef uw kind iets mee wat hij/zij lekker vindt. Denk daarbij aan het brood, het beleg én het drinken. 
 
Geef uw kind niet teveel mee. Uw kind heeft veel te zien en te kletsen op school tijdens het overblijven en eet daardoor waar-
schijnlijk minder dan thuis. En het is fijn voor uw kind als zij/hij alles “snel” op kan eten, zodat uw kind lekker buiten kan spelen. 
Neemt uw kind iedere dag brood mee terug naar huis, wilt u de hoeveelheid dan minderen? 
 
Sommige ouders willen hun kind een snoepje meegeven in de broodtrommel. Dit mag één klein snoepje zijn (dus geen rolletjes en 
zakjes snoep). 
 
De overblijfouders zullen uw kind zoveel mogelijk stimuleren om alles op te eten, maar zij kunnen uw kind niet dwingen! 
  
Reserve overblijfouders gezocht. 
  
Het overblijfrooster voor het schooljaar 2018-2019 is al weer rond. Met dank aan de vaste overblijfouders die blijven helpen terwijl 
bij de meesten hun jongste kind al(lang) van school af is. 
Er is echter wel een tekort aan reserve overblijfouders. Deze reserve overblijfouders worden ingeschakeld als een vaste overblijfou-
der ziek is, met vakantie is of een keer niet kan. 
Zonder reserve overblijfouders komen we echt in de problemen. Geef uzelf op om af en toe een keer in te vallen. Natuurlijk draait 
u eerst 1 of 2 keer mee om te kijken hoe het overblijven in zijn werk gaat. 
  
Als u vragen of opmerkingen over het overblijven heeft of zich wilt opgeven als overblijfouder of daarover informatie wilt, kunt u 
contact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijfcoördinator) overblijf@bsjozef.nl 
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Aanmelden broertjes en zusjes 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en in de vakantie zijn 
er ook weer jongere broertjes en zusjes geboren! Van 
harte gefeliciteerd allemaal! Bij ons is een plaats voor 
een jonger broertje of zusje gegarandeerd. Toch vinden 
wij het fijn om nu alvast te weten wie er komen, zodat 
duidelijk wordt hoeveel plekken we nog hebben. Heeft u 
thuis nog een kind dat nog geen 4 jaar is en in de toe-
komst naar de St. Jozefschool komt? Wil u hem of haar 
dan alvast aanmelden?  

Alvast bedankt. 

Schoolfotograaf 

 

Op donderdag 27 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen zullen deze 
dag op de foto gezet worden en er wordt een groepsfoto gemaakt. Ook worden 
broertjes en zusjes samen gefotografeerd. Broertjes en/of zusjes die (nog) niet 
(meer) hier op school zitten kunnen ook op de foto, hiervoor zal er te zijner tijd 
een intekenlijst opgehangen worden bij de kleuteringang. 

Strandexcursie groep 6 

 

Op donderdag 13 september gaan de kinderen van groep 6 op de fiets 
naar het strand aan de Wassenaarse Slag voor de jaarlijkse  
strandexcursie. Daar krijgen zij een les over alles wat leeft in  
de zee, duinen en op het strand.  
 
Wilt u er voor zorgen dat alle kinderen deze 
dag een goed werkende fiets bij zich hebben? 

Kleding en sieraden bij gymles  

 

Wilt u er op de dagen dat de kinderen gym 
en/of zwemles hebben, rekening mee houden 
dat de kinderen makkelijke kleding aan hebben 
en geen sieraden dragen? Het omkleden gaat 
dan een stuk sneller en omdat alle sieraden af 
moeten, bestaat er een grote kans dat ze kwijt 
raken.  

Zorgt u voor goede gymkleding! Een korte 
broek,  t-shirt en gymschoenen. 

GGD onderzoek groep 7 

 

Op maandag 3 september en donderdag 6 
september vinden de jaarlijkse GGD onder-
zoeken voor de kinderen van groep 7 plaats. 
Voorafgaand aan de onderzoeken hebben de 
kinderen een les van de verpleegkundige  
gekregen.  

Even voorstellen 

 

Vanaf dit schooljaar is Nicole Donath werkzaam  
als gastvrouw bij ons op school.  

 

Nicole werkt op dinsdag, woensdag en donderdag 
en ondersteunt de leerkrachten en directie.  

 

Nicole is geen onbekende! Haar kinderen hebben 
hier op school gezeten en zij verzorgt al jaren de 
documentatie en EHBO lessen.  

 

Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe  
functie! 


