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Alvast Noteren 

 

Don 8-11    Studiedag, kinderen vrij 
Ma 12-11    Bos excursie groep 5 
Ma 19-11 t/m woe 21-11  Oud papieractie 

De overblijf 

 

Inmiddels hebben we al enkele aanmeldingen ontvangen op 
ons verzoek voor extra overblijfouders. Daar zijn we heel blij 
mee! Mocht u nog interesse hebben om overblijfouder te 
worden, dan kunt u dit laten weten via overblijf@bsjozef.nl. 

Ouderraad 
 
Terwijl de blaadjes van de bomen vallen en het buiten steeds kou-
der wordt, is de Ouderraad druk bezig met een aantal evenementen.  

 

Deze week is de verkoop van de foto’s, wij hopen dat uw kinderen 
er mooi opstaan en dat u er blij mee bent. Mocht u foto’s willen 
bijbestellen, u kunt nabestellingen tot uiterlijk vrijdag 9 november 
inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

Ook zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest in volle gang. 
De Ouderraad helpt Sint bij het uitzoeken, bestellen en inpakken van 
cadeautjes voor de dag zelf en voor in de schoen. Verder zorgen we 
voor de nodige versnaperingen op 5 december en zorgen we dat de 
Pieten ruim kunnen strooien. 

 

Om bovenstaande mogelijk te maken, hebben we natuurlijk ook uw 
ouderbijdrage nodig. Begin oktober heeft u de factuur voor dit 
schooljaar ontvangen. Veel ouders hebben reeds deze bijdrage  
voldaan. Mocht u daar nog niet aan toe zijn gekomen, willen wij u 
verzoeken dit zo snel mogelijk te doen. Het is ons ook dit jaar gelukt 
om het bedrag gelijk te houden. Voor de relatief lage bijdrage van  
€ 60,- kunnen wij het hele jaar extra leuke dingen voor de kinderen 
organiseren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

MR 

 

Op maandag 24 september jl. is de Medezeggenschapsraad 
voor de eerste keer dit schooljaar weer bij elkaar geweest. 
Het was een heel zinvolle vergadering, waarbij o.a. gespro-
ken is over de stakingen in het onderwijs, het jaarplan,  
ARBO, IKC, de schoolgids en chromebooks. Wilt u meer  
weten over het werk van de MR? Kom dan langs bij een van 
de MR-leden. De volgende (openbare) vergadering van de 
Medezeggenschapsraad is dinsdag 27 november a.s. U bent 
van harte welkom! 

Bezoekochtenden 

 

Deze week starten in verschillende groepen weer de jaarlijkse  
bezoekochtenden. 

 

Tijdens de bezoekochtenden mogen maximaal 2 ouders per dag een 
uurtje een kijkje nemen in de groep van hun kind. We bieden u deze 
mogelijkheid, zodat u kunt zien hoe het er in de betreffende 
groep(en) aan toe gaat en u thuis wellicht beter met uw kind  
bepaalde onderdelen kunt bespreken. Het is voor de kinderen best 
spannend als er ouders in de klas zijn. Daarom beperken we het 
aantal dagen en kan er maximaal 1 ouder per kind komen kijken.  

 

Tevens vragen wij u om de les zo min mogelijk te verstoren. Zorgt u 
dat u net als de kinderen op tijd binnen bent en laat het maken van 
foto’s achterwege. U mag uiteraard wel bij uw eigen kind zitten en 
dingen vragen, maar doet u dit dan tijdens het zelfstandig werken 
en nog niet tijdens de uitleg van de leerkracht. 

Leerlingenraad 
 
Voor de vakantie hebben we in groep 6, 7 en 8 verkiezingen 
gehouden voor de leerlingenraad. Voor de leerlingenraad 
worden jaarlijks twee leerlingen uit alle drie de groepen  
gekozen. Zij mogen meedenken en –beslissen over  
onderwerpen op school. Voor de verkiezingen mochten ze 
ook zelf een plan indienen. Die plannen zijn besproken  
tijdens het eerste overleg. In de leerlingenraad zitten dit jaar 
Yannick en Fenny uit groep 6, Sheila en Amber uit groep 7 en 
Roselie en Tim uit groep 8. 

De vaste computers zijn in de hogere groepen straks niet meer nodig. Wij hebben dus straks een aantal computers over, die tussen 
de 1,5 en 4 jaar oud zijn. We willen ouders in de gelegenheid stellen om deze computers voor €50,- van ons over te nemen. De PC’s 
(geen laptops) worden volledig opnieuw geïnstalleerd met Windows 10 en zijn dan door u zelf verder in te richten. Heeft u interesse? 
Laat het mij dan even weten. 
 

We gaan er vanuit dat de leerlingen straks met de Chromebooks weer zonder technische problemen aan het werk kunnen en alle tijd 
effectief aan het leren besteed kan worden! 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Jos Dohle 

Beste ouders, 
 

Bijna vier jaar geleden zijn wij gestart met het werken op tablets vanaf groep 4. 
De laatste tijd lopen wij steeds meer tegen de beperkingen van de tablets aan en daarom 
hebben wij besloten te gaan werken met Chromebooks. Voor de mensen die nog niet weten 
wat een Chromebook is: Dit is een kleine laptop met touchscreen die niet draait op Windows, 
maar op het besturingssysteem van Google. Simpel gezegd is het een laptop die alleen via 
internet werkt en waar geen programma’s op geïnstalleerd worden. 
 

Voor alle leerlingen vanaf groep 4 hebben wij een Chromebook besteld. De verwachting is 
dat die binnen enkele weken op school zijn en dan worden alle tablets teruggestuurd naar 
Snappet. De leerlingen gaan voortaan rekenen en spelling van Snappet op de Chromebook 
doen, maar ook voor het maken van een werkstuk of het opzoeken van iets op internet,  
maken de leerlingen straks gebruik van hun Chromebook. 


