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Alvast noteren 

 

Vrij 25-1  Zwemtoernooi groep 3 t/m 8 
Do 31-1  Excursie groep 4 
Ma 4-2 t/m wo 6-2  Oud papier actie 
Ma 4-2  Studiedag, alle kinderen vrij 
Di 5-2  Start derde kleutergroep 
Di 5-2  Rapport 1 uit 
Wo 6-2  Rapportgesprekken groep 2 
Do 7-2 en di 12-2  Kind-oudergesprekken groep 3 t/m 8 
Vrij 15-2  Valentijnsdisco 
Wo 20-2  Carnaval 
Do 21-2  Spelletjesmiddag groep 1/2 
Vrij 22-2  Studiedag, alle kinderen vrij en start 
 van de voorjaarsvakantie. 

Excursie groep 3 
 
Op vrijdag 8 februari gaat groep 
3 op excursie naar het Museon. 
We gaan daar met de bus naar-
toe. De kinderen blijven deze dag 
allemaal over. Het is de bedoe-
ling dat uw kind zelf een lunch-
pakketje meeneemt. 

Oudertevredenheid 

 

Vorige week heeft u een herinnering voor het oudertevredenheids-
onderzoek ontvangen. Gelukkig hebben daarop veel ouders gerea-
geerd en konden we het onderzoek afronden. Wij zijn erg blij met 
de resultaten! Ouders beoordelen de school met gemiddeld een 8 op 
alle onderdelen en geven als rapportcijfer een 8,1! Daar zijn we 
uiteraard erg trots op, maar het levert ons ook informatie op over 
onderdelen waarop we ons nog verder kunnen verbeteren. 
Deze onderwerpen gaan wij bespreken met het ouderpanel om zo te 
komen tot mogelijke verbeteringen. 
U kunt de resultaten van het onderzoek hier bekijken. 

Ouderraad 
 
Januari loopt al bijna op zijn eind en de ouderraad is druk 
bezig met de organisatie van de Valentijnsdisco. Inmiddels 
heeft u waarschijnlijk de uitnodiging al gezien die uw kind 
heeft gekregen voor dit leuke feest. Natuurlijk volgt er via de 
mail ook nog een brief met de praktische zaken. Wij hopen 
dat weer veel kinderen naar het disco-feest komen. 
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het schoolreisje 
gestart. De bussen en de bestemming moeten op tijd ge-
boekt worden, anders is er misschien geen plek. 
Eind januari vervalt de tweede termijn van de ouderbijdrage. 
Mocht u in termijnen betalen, wilt u er dan aan denken deze 
tweede termijn te voldoen? Mocht u nog helemaal niet in de 
gelegenheid zijn geweest de ouderbijdrage te voldoen, willen 
wij u verzoeken dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. De 
(relatief lage) bijdrage gebruiken wij om veel extra activitei-
ten voor de kinderen te organiseren en de basisschooltijd 
extra leuk te maken. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Beste ouders, 

 

Op dit moment wordt in alle groepen druk getoetst. Vanaf groep 1 nemen wij twee keer per jaar 

de signaleringsonderzoeken van CITO af. De resultaten van deze toetsen kunt u vanaf begin 

februari inzien in het ouderportaal. Wij sluiten deze functie tijdens de afnameperiode om te 

voorkomen dat u foutief ingevoerde scores te zien krijgt. 

  

Op 5 februari starten wij met de derde kleutergroep. Op dit moment is het gezellig druk in de 

klassen, maar het aantal leerlingen loopt in de rest van het schooljaar nog verder toe. We zijn 

dan ook erg blij dat we binnenkort de leerlingen weer over drie groepen kunnen verdelen.  

  

Op 5 februari krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 ook hun eerste rapport. Vanaf woensdag 6 

februari vinden er gesprekken met ouders (en vanaf groep 4 ouders én kinderen) plaats over de 

rapporten. Binnenkort ontvangt u hiervoor een rooster of de mogelijkheid om online op een tijd-

stip in te tekenen. Indien u niet intekent, zullen wij u inplannen op een van de overgebleven 

momenten. 

  

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

 
Excursie groep 1/2 B 
 
Vandaag is groep 1/2A op excursie naar Muzee. Voor groep 1/2 B 
staat deze excursie gepland voor 19 februari. Op dat moment zijn de 
leerlingen van groep B al verdeeld over B en C. Wij gaan dan echter 
nog met alle leerlingen die nu in groep B zitten. De overige leer-
lingen (uit groep C) zijn vandaag al geweest en blijven dan op 
school. 

Carnaval 

  

Woensdag 20 februari vieren wij weer carnaval met de kin-
deren. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school 
komen. Over de rest van het programma 
wordt u nog nader geïnformeerd. 

Overblijf 

  

Het is weer winter, het is kouder buiten. De meeste kinderen blijven 
het heerlijk vinden om lekker buiten te spelen, maar er zijn ook kin-
deren die graag een keer binnen willen blijven. De kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 mogen dan meedoen met de spelcompetitie. Iedere 
groep krijgt een eigen dag en zo kunnen ze samen sjoelen, beker-
tjes stapelen of zelfs bingoën. Groep 3 en 4 hebben deze week ook 
een keer mee mogen doen met de plaatjesbingo. Ze hebben geno-
ten! 

  

Omdat een paar kinderen op school een epipen hebben (in geval 
van het optreden van een ernstige allergische reactie), hebben de 
overblijfouders een instructievideo hierover bekeken. Ook hebben zij 
kunnen oefenen met een demo epipen. In geval van nood weten ze 
nu weer precies hoe er gehandeld moet worden. 

  

En er zijn nog plekken voor nieuwe inval overblijfouders. 
U krijgt een overblijfvergoeding van € 8,00 per keer, een hoop ge-
zelligheid van de kinderen en uw kind blijft die dag gratis over. 
Heeft u interesse, meldt u dan bij Ingrid Bellekom. 

  

Heeft u vragen, tips of klachten over het overblijven of wilt u infor-
matie over het  overblijfouder worden, dan kunt u contact opnemen 
met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286). 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11833/1084/Basisschool-Sint-Jozef/Oudertevredenheid

