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Alvast noteren 

 

Do 21-2  Spelletjesmiddag groep 1/2 
Vrij 22-2  Studiedag, alle kinderen vrij,  
Ma 25-2 t/m vrij 1-3 Voorjaarsvakantie 
Ma 4-3 t/m wo 6-3  Oud papier actie 
Di 5-3  Spreekuur 
Ma 11-3  Gastles duurzaamheid groep 8 
Ma 18-3  NME excursie duurzaamheid groep 8 
Di 26-3  Ouderpanel verkeer en communicatie  
 (OR en MR) 

Ouderpanel 

 

Op dinsdag 26 maart organiseren wij een ouderpanel rond 
de thema’s verkeer en communicatie. De oudergeledingen 
van de MR en OR zijn uitgenodigd om mee te denken over 
deze twee onderwerpen. Bij verkeer gaat het om de nieuwe 
verkeerssituatie rond de school. Wat vinden ouders daarvan, 
moeten er nog dingen veranderd worden enz.  
Bij het onderdeel communicatie pakken we op hoe we  
ouders beter kunnen informeren over de voortgang van hun 
kinderen. Dat is het onderdeel dat op de oudertevreden-
heidsenquête het laagst scoorde. 
Heeft u input op een van de onderdelen? Dan kunt u dat 
bespreken met een van de ouders uit de MR of OR. Zij zullen 
uw standpunten dan meenemen naar het ouderpanel. 

Beste ouders, 

 

Terwijl buiten een heerlijk voorjaarszonnetje schijnt, zijn de kinderen vandaag lekker aan het 

schaatsen. Voor de tweede keer dit schooljaar zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de ijs-

baan in Wassenaar. De kinderen genieten, maar ook veel ouders zijn even gezellig komen kij-

ken. Wij vinden het altijd erg fijn als ouders betrokken zijn bij onze activiteiten en helpen waar 

nodig. Zo kunnen we samen een hoop leuke activiteiten organiseren voor de kinderen.  

 

Een van die door ouders georganiseerde activiteiten, is de disco. Afgelopen vrijdag hebben de 

kinderen genoten van de valentijnsdisco. De ouderraad heeft enorm veel tijd gestoken in de 

voorbereidingen, versiering van de aula en het opruimen na afloop. Daar spreek ik dan ook 

graag mijn dank voor uit in deze nieuwsbrief. De leden van de ouderraad ondersteunen ons op 

heel veel verschillende gebieden en maken zo het onderwijs voor uw kinderen nog een stuk 

leuker. Daar hebben zij echter ook uw hulp bij nodig, want deze activiteiten kunnen niet gratis 

gerealiseerd worden. We hopen dan ook dat de penningmeester haar tijd kan steken in het or-

ganiseren van activiteiten voor de kinderen en niet in het sturen van herinneringen voor de ou-

derbijdrage. Binnenkort ontvangen de ouders die nog niet betaald hebben een tweede herinne-

ring. Wilt u die alstublieft dan zo snel mogelijk betalen? 

 

Nog twee dagen en dan hebben de kinderen weer fijn ruim een week vakantie. Vrijdag zijn alle 

kinderen al vrij in verband met een studiedag. Op maandag 4 maart zien we iedereen weer te-

rug op school. Fijne vakantie alvast! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle Ouderraad 

 

Wat was het een leuk feestje afgelopen vrijdagavond 15 februari 
tijdens de Valentijnsdisco. De zaal was prachtig versierd met rood, 
wit en roze en heel veel harten. Alle kinderen hadden zich in de 
mooiste outfits gestoken en de DJ zorgde voor gezellige muziek. 
Gelukkig was er ook genoeg te drinken en te eten, zodat er tussen 
het dansen even lekker bijgetankt kon worden. Bij binnenkomst 
kreeg iedereen een lampje in de vorm van een rood hartje. Dit 
maakte de avond extra feestelijk en het lampje is later natuurlijk 
ook te gebruiken op de fiets. 
De ouderraad gaat zich nu richten op de komende activiteiten, 
waaronder het Paasfeest, de Sportdag/Koningsspelen en natuurlijk 
ook het jaarlijkse schoolreisje. 
We hebben het er al eerder over gehad. Voor volgend jaar zijn we 
op zoek naar een nieuw ouderraadslid, bij voorkeur met een kind in 
de onderbouw (dit in verband met de opbouw binnen de ouder-
raad). We vergaderen 1 maal per maand met de hele ouderraad en 
de activiteiten worden door kleinere commissies georganiseerd. 
Mocht u interesse hebben, kunt u contact opnemen met een van de 
zittende leden: Nathalie Parlevliet (Anneloes/8; Lisette/6; Ewout/4); 
Felice Brouwer (Vos/8); Karin Wolda (Nienke/8; Thomas/4); Caroli-
ne Zwanenburg (Wesley/7); Lieke Schuts (Lotje/7; Madelief/7); 
Sylvia Vermeulen (Amber/7; Levi/5); Simone Brookman (Ymke/6) 
en Sabine van Leeuwen (Ronja/5). Natuurlijk kunt u ons ook berei-
ken via ouderraad@bsjozef.nl. 

Te laat of ziek? 
 
Hierbij doen wij een dringend 
beroep op alle ouders om op tijd 
op school te komen én op tijd 
ziekmeldingen door te geven. Het 
komt weer steeds vaker voor dat 
ouders en kinderen te laat ko-
men. Hierdoor moeten leerkrach-
ten onnodig hun klas verlaten om 
de deur open te doen, of een les 
te onderbreken als een leerling 
storend binnenkomt. Voor 30 
leerlingen komt het leerproces 
tijdelijk stil te liggen en is de 
concentratie bij het onderwerp 
weg. 

Wilt u het tevens vóór 8.45 doorgeven als uw kind door ziekte 
een dag thuis blijft? Het komt geregeld voor dat wij ouders 
moeten bellen om te vragen waar hun kind is. Zeker voor 
kinderen die zelfstandig naar school komen, is het noodzake-
lijk dat er contact is. Het zou namelijk ook kunnen dat er  
onderweg naar school iets gebeurt en dan willen we snel hulp 
kunnen bieden. 

Reservekleding 

  

Het gebeurt weleens dat een kleuter een ongelukje heeft op 
school. Als het regelmatig gebeurt is het handig als u uw 
kind eigen reservekleding meegeeft in zijn/haar tas. 

  

We hebben op school ook reservekleding, die we uw kind 
aan kunnen doen. Omdat we maar een kleine hoeveelheid 
reservekleding hebben, willen wij u vragen of u thuis nog 
joggingbroekjes en maillootjes in de maten 110 t/m 128 over 
heeft. En met sokken zijn we ook blij. U kunt deze inleveren 
bij de leerkracht. 
Als uw kind reservekleding van school aan heeft gekregen, 
wilt u dit dan weer gewassen aan school teruggeven? 


