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Alvast noteren 
 
Do 20-12  12.00 kinderen vrij, 17.00 Kerstdiner 
Vrij 21-12  Kerstviering in de Jozefkerk 
Vrij 21-12  Kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie 
Ma 24-12 t/m vrij 4-1    Kerstvakantie 
Ma 7-1 t/m wo 9-1    Oud papier actie 
Ma 7-1 t/m vrij 11-1    Schoolschoonmaak met ouders 
Do 10-1    Spreekuur 
Vrij 25-1    Zwemtoernooi groep 3 t/m 8 

Kerstviering 
 
Vandaag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Om 17.00 komen ze 
dan weer terug op school om samen te genieten van een heerlijk 
kerstdiner. Om 18.30 gaan we allemaal naar buiten voor de  
lampionnenoptocht. We hopen dat u allemaal langs de route staat 
met een lichtje. Morgenochtend komen alle kinderen rechtstreeks 
naar de Jozefkerk voor de kerstviering. Na afloop lopen of fietsen 
we met de kinderen terug naar school. Om 12.00 zijn dan alle  
kinderen weer vrij en start voor iedereen de kerstvakantie. 

Fietsenstalling leeg maken 
 
Ondanks dat de hekken ’s avonds altijd dicht gaan, kunnen 
wij niet garanderen dat er geen mensen op het plein komen. 
Met het oog op de komende kerstvakantie en met name de 
jaarwisseling, vragen wij u dan ook alle fietsen die er nu nog 
staan mee naar huis te nemen om te voorkomen dat ze  
kapot gaan. 

Rookvrije Generatie 
 
Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig 
rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de 
verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan 
sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. 
Is het nodig? Helaas wel. Iedere week opnieuw raken honderden 
kinderen in Nederland verslaafd aan roken. 
We gaan ervoor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een rook- 
en tabakvrije omgeving; dat ze niet langer blootstaan aan meeroken 
en niet langer verleid worden om te gaan roken. 
Daarmee beschermen we kinderen tegen tabaksrook en de verlei-
ding om te gaan roken. 
 
Vanaf 2020 zijn rookvrije schoolterreinen verplicht. Maar daar houdt 
het niet op bij ons. Graag zouden wij zien dat we met zijn allen het 
goede voorbeeld geven aan de kinderen en willen we de omgeving 
nabij de school helemaal rookvrij! 
Dit sluit aan bij de nationale trend dat Rookvrij opgroeien vanzelf-
sprekend zou moeten zijn. 
U doet toch ook mee? 

Ouderraad 
 
December is altijd een hele gezellige, maar wel drukke 
maand. Ook op school is dat het geval. Aan het begin van de 
maand het Sinterklaasfeest, wat ook dit jaar weer goed ge-
slaagd is. We hebben allemaal blije gezichten van de kin-
deren gezien en daar doen we het tenslotte voor. 
Voor het Kerstfeest vraagt de school aan alle ouders om iets 
lekkers voor de klas van hun kind te maken. Aan de Ouder-
raad wordt gevraagd te zorgen voor bordjes, bestek, Kerst-
servetten, bekertjes en genoeg te drinken voor alle kinderen. 
Daarnaast zorgt de ouderraad dat alle ouders kunnen genie-
ten van een kopje warme chocolademelk of glühwein als zij 
de kinderen na afloop van het Kerstdiner op komen halen. 
Altijd een gezellig moment om met elkaar te proosten en te 
genieten van de lampionnenoptocht en de kerstliedjes die de 
kinderen zingen. 
Wij wensen u allen hele fijne dagen en zien u graag weer in 
het nieuwe jaar. 

Beste ouders, 
 

Wat een feestmaand is december toch! Eerst hebben we al bezoek gehad van de Sint, daarna 

zijn we met 6 groepen lekker gaan schaatsen en deze week vieren we gezellig Kerst met elkaar. 

De school is de hele maand versierd en veel ouders zijn druk in de weer om er een gezellig feest 

van te maken. Vanavond gaan we met de kinderen genieten van een heerlijk kerstdiner en mor-

gen sluiten we het kalenderjaar af met de kerstviering in de St. Jozefkerk. Om 12.00 uur begint 

voor alle kinderen de kerstvakantie. 

 

Zoals al eerder aangegeven zijn we ook nog druk op zoek naar een extra leerkracht om straks te 

kunnen starten met een derde kleutergroep. De enige (volledig bevoegde) kandidaat die gerea-

geerd heeft op onze vacature, heeft inmiddels een mooi aanbod gekregen bij haar huidige werk-

gever en haakt dus nu af. We blijven druk op zoek naar geschikte kandidaten, maar het feit dat 

slechts één persoon reageert, laat duidelijk zien hoe groot het lerarentekort nu al is. 

 

Ik wens u namens alle medewerkers van de St. Jozefschool fijne feestdagen en alvast het aller-

beste voor 2019! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

Excursie groep 4 
 
Op donderdag 31 januari gaat groep 4 naar Het Louwmanmuseum. 
De kinderen blijven deze dag allemaal over. Het is de bedoeling dat 
uw kind zelf een lunchpakketje meeneemt. 



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. 
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Oudertevredenheid 
 
Vorige maand heeft u een e-mail ontvangen 
over de oudertevredenheidsenquête. We  
hebben tot nu toe 58 reacties ontvangen.  
Dat is helaas nog niet voldoende om een  
betrouwbaar beeld te krijgen van de  
complete ouderpopulatie.  
Wilt u als u dat nog niet gedaan heeft zo snel 
mogelijk de lijst invullen? 
U vindt de lijst hier:  
https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/
F9PXSVD 

Nieuwe overblijfouders 

 

Na de oproep voor nieuwe overblijfouders, 1½ maand geleden, zijn maar liefst 5 
ouders ingewerkt en zij vallen nu al in als een vaste overblijfouder een keer niet 
kan. Dat is echt super! Maar we hebben plek voor nog meer nieuwe inval over-
blijfouders, aangezien er in het begin van 2019 een nieuwe kleutergroep wordt 
opgestart. Je krijgt een overblijfvergoeding van € 7,50 per keer en uw kind blijft 
die dag gratis over. 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Ingrid Bellekom. 
 
Overblijfrekening 

  

Er zijn nog 20 ouders die (een deel van) de overblijfrekening over de maanden 
juli t/m oktober nog moeten betalen. Deze ouders krijgen deze maand wederom 
een betaalverzoek via de app of via de email. 
Wilt u dit gelijk betalen? 
  
Thuis eten 

  

De overblijfouders doen er alles aan om het overblijven voor de kinderen gezellig 
en ontspannen te laten verlopen. En dat gaat heel goed. De overblijfouders zijn 
echter wel van mening dat het overblijven voor sommige kinderen (zeker in de 
onderbouw) best vermoeiend en ingrijpend is. Veel ouders realiseren zich niet dat 
het overblijven op school in een volle klas gebeurt met gemiddeld zo’n 20 kin-
deren. Dus als u in de gelegenheid bent om uw kind tussen de middag op te ha-
len en thuis te laten eten is dat erg aan te bevelen. 
  
Heeft u vragen, tips of klachten over het overblijven of wilt u informatie over het 
 overblijfouder worden, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom 
(overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286). 

Kerstdata vanuit de parochie 

 

 Datum Waar Thema 

23 december 09.30 uur St. Willibrorduskerk KWD 4e zondag v.d. Advent: Op weg naar Bethlehem  

23 december 11.00 uur  St. Willibrorduskerk Repetitie voor het gelegenheidskoor op de gezinsviering van 
19.00 op 24 december. Kinderen en volwassenen zijn welkom 
om deel te nemen.  

24 december 17.00 uur St. Jozefkerk Kleuterkerk Kerstmis 

24 december 19.00 uur St. Willibrorduskerk Gezinskerstviering 

24 december 19.00 uur De Goede Herderkerk Gezinskerstviering 

25 december 13.30 uur St. Willibrorduskerk Kindje Wiegen 

6 januari 09.30 uur St. Willibrorduskerk KWD tijdens de viering van Driekoningen 

 

 

Fijne feestdagen  

en een 

gelukkig 2019! 

Spreekuur 
 
Op donderdag 10 januari 2019 is er een 
spreekuur. Na de kerstvakantie hangen 
de intekenlijsten bij de lokalen.  
 
Zijn deze tijden niet geschikt, maak dan een 
persoonlijke afspraak met de betreffende 
groepsleerkracht(en). 
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