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Personele wijzigingen 
We hebben enkele personele wijzigingen in ons team. 
  
Conciërge: 
Per 1-4 start een nieuwe conciërge op de St. Jozefschool en 
St. Jan Baptistschool. Vorige week zijn sollicitatiegesprekken 
gevoerd en wij hebben Theo Volwater benoemd als nieuwe 
conciërge. Met het team nemen wij morgen afscheid van 
Jean-Paul Westgeest. 
  
Gym: 
Onlangs heeft juf Nelleke ons laten weten dat zij haar werk-
zaamheden als gymleerkracht op de St. Jozefschool gaat 
beëindigen. Nelleke is naast haar baan als gymleerkracht ook 
fysiotherapeut. Die werkzaamheden voert zij uit in de  
praktijk van haar zwager en schoonzus en daar is op dit  
moment dringend behoefte aan extra personeel. Nelleke 
heeft daarom besloten haar werkzaamheden in het onderwijs 
per 1 mei stop te zetten en al haar tijd te gaan besteden  
aan de fysiotherapie. Wij vinden dit uiteraard heel erg jam-
mer, maar respecteren ook zeker deze keuze. 
  
Deze week vinden sollicitatiegesprekken plaats voor een 
nieuwe gymleerkracht. We hopen dat die zo snel mogelijk 
kan starten, zodat we geen periode zonder gymleerkracht 
zitten. Zodra we iemand benoemd hebben, informeren wij u 
daarover. 

Beste ouders, 

 

Deze nieuwsbrief wordt geschreven in groep 6, terwijl de leerlingen de rekentoets aan het ma-

ken zijn. Helaas hebben wij de laatste weken te maken met afwezigheid van leerkrachten door 

verschillende omstandigheden en is het vinden van vervanging een steeds groter probleem. Dit 

leidt ertoe dat directie en zorgleerkrachten heel veel extra tijd kwijt zijn om alles geregeld te 

krijgen en dat andere werkzaamheden blijven liggen. 

 

In de afgelopen drie weken hebben wij door het vervangen van een groep: 

 2x geen RT gegeven op maandag 

 2x geen RT gegeven op woensdag 

 3x een dag geen IB werkzaamheden kunnen doen 

 5 dagen geen directiewerk kunnen doen 

 

 

Wij proberen op alle mogelijke manieren te voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden. Dat gaat echter wel ernstig ten 
koste van de kwaliteit van de zorg. Tevens krijg ik steeds vaker opmerkingen van ouders dat berichtgeving later komt dan normaal. 
Dat klopt en is ook niet zo vreemd, want elke dag dat ik zelf voor de klas sta, blijft mijn eigen werk liggen. In de afgelopen drie we-
ken heb ik 5 dagen voor de klas gestaan en moet ik dus het werk van 15 dagen in 10 dagen doen. Dan moeten keuzes gemaakt wor-
den en is niet meer alles mogelijk, of komt informatie soms later dan gepland. 
 
Waarom dit bericht? U kunt hier tenslotte zelf niets aan veranderen. Ik meld dit u om duidelijk te maken hoe groot de problematiek 
is. Veel ouders snappen dit nog niet en vinden dat we extra leerkrachten aan moeten nemen. Die zijn er niet. 
Tijdens de stakingsdag hebben wij besloten om ook geen kinderen naar huis te sturen. Toch was er helaas onder sommige ouders 
ook nog onbegrip voor de acties en hebben verschillende ouders aangegeven dat ze het ons probleem vinden en dat zij en hun kin-
deren hier niet mee lastig gevallen moeten worden. Het wordt wel degelijk het probleem van de ouders én kinderen als wij de op-
vang niet geregeld krijgen. Gelukkig zijn er zeker ook ouders geweest die ons die dag een hart onder de riem hebben gestoken. 
Wat u kunt doen? Een beetje meer begrip voor het feit dat niet alles door kan gaan en informatie soms wat later komt, zou al heel 
fijn zijn. Dan blijven wij ons best doen om de kinderen niet naar huis te hoeven sturen én onze kwaliteit in de zorg te blijven leveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 

Koningsspelen 
 
De koningsspelen worden dit jaar landelijk op 12 april gehouden 
ivm de vroege meivakantie. Bij ons op school hebben wij echter  
de meivakantie gesplitst, waardoor we op vrijdag 26 april nog 
gewoon school hebben. Daarom hebben wij ervoor gekozen om 
op 26 april de Koningsspelen te houden, samen met de St. Jan 
Baptistschool. 
 
De leerlingen zullen de hele dag allerlei cli-
nics krijgen en tegen elkaar sporten op het 
terrein van Blauw-Zwart, de Kievieten en 
sporthal de Schulpwei. Voor de meeste kin-
deren is dan een hele dag te lang. Daarom 
hebben wij besloten om deze dag een conti-
nurooster in te stellen en om 14.00 te stop-
pen. Alle kinderen eten dus op het sportveld 
en kunnen om 14.00 uur opgehaald worden 
bij de sporthal.    

Luizenouders gezocht! 

 

Groep 1/2B en 1/2C zijn op zoek naar een vader of moeder die de 

kinderen wil nakijken op luizen. Dit is een aantal keer per school-

jaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de juf! 



Beste ouders, 

 

Deze nieuwsbrief wordt geschreven in groep 6, terwijl de leerlingen de rekentoets aan het maken zijn. Helaas hebben wij de laatste 

weken te maken met afwezigheid van leerkrachten door verschillende omstandigheden en is het vinden van vervanging een steeds 

groter probleem. Dit leidt ertoe dat directie en zorgleerkrachten heel veel extra tijd kwijt zijn om alles geregeld te krijgen en dat an-

dere werkzaamheden blijven liggen. 

 

In de afgelopen drie weken hebben wij door het vervangen van een groep: 

 2x geen RT gegeven op maandag 

 2x geen RT gegeven op woensdag 

 3x een dag geen IB werkzaamheden kunnen doen 
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MR nieuws 

 

Op dinsdag 19 maart jl. is de Medezeggenschapsraad van de 
Jozefschool voor de derde keer dit schooljaar weer bij elkaar 
geweest. Het was een heel zinvolle vergadering, waarbij o.a. 
gesproken is over het jaarplan, ARBO, IKC, de schoolgids,  
de ouderbijdrage en de rol van een MR. 
 
Op korte termijn is een nieuwe ouder nodig voor de  
oudergeleding van de MR. Nadere informatie hierover zal 
binnenkort volgen. 
 
Wilt u meer weten over het werk van de MR? Kom dan langs 
bij een van de MR-leden. De volgende (openbare) vergade-
ring van de Medezeggenschapsraad is maandag 24 juni a.s. 
U bent van harte welkom! 

De overblijf 

  

Tijdens de overblijf komt het ook voor dat leerlingen ongewenst gedrag vertonen. De leerkrachten hebben samen met de overblijfco-
ördinator bekeken hoe we hier duidelijker in kunnen zijn. Daar is de volgende aanpak uit naar voren gekomen: 
  
Indien een leerling ongewenst gedrag vertoont (denk aan vechten, onderuit halen, bijten, slaan, knijpen, pesten, brutaal zijn enz.), 
spreekt de overblijfouder de leerling aan op het ongewenste gedrag op het plein en geeft hem/haar 1 kans om het gedrag te verbe-
teren. Doet het kind dat niet, dan krijgt de leerling een time-out voor 5 minuten en gaat hij/zij even afkoelen in het lokaal van groep 
1/2A. Daarna mag de leerling weer verder spelen. 
Komt daarna het gedrag tijdens dezelfde pauze nog een keer voor, dan wordt de leerling naar binnen naar de eigen leerkracht ge-
bracht en mag hij/zij niet meer verder spelen. Hier wordt een notitie van gemaakt in het leerlingvolgsysteem. 
Als een leerling in een periode tussen twee vakanties voor de tweede keer bij de leerkracht gebracht wordt, krijgt hij/zij een gele 
kaart en worden ouders gebeld. Gebeurt dit een derde keer, dan krijgt de leerling een rode kaart en mag er 1 week niet worden 
overgebleven (4 pauzes) 
 
Na elke vakantie start een leerling met een schone lei. De rode kaart blijft echter wel meetellen. Wordt er een tweede keer een rode 
kaart gegeven, dan kan de leerling tot de volgende vakantie niet meer overblijven. 

Excursie groep 6 
 
Groep 6 gaat op 15 april naar 
museum de Gevangenpoort. We 
gaan daar met de bus naartoe. 
Omdat de excursie in de middag 
is, zijn we iets later terug dan 
normaal. De verwachting is dat 
we tussen 15.15 en 15.30 uur 
weer terug zijn op school. 

Paasontbijt 

 

Op donderdag 18 april 
willen we met elkaar 
het Paasfeest op 
school vieren door 
middel van ons jaarlijkse Paasontbijt. De kinderen maken dit 
jaar weer een ontbijtje voor elkaar!  
Op maandag 15 april krijgen alle leerlingen een lege  
ontbijtbox en een wensenlijstje van een klasgenoot  
mee naar huis. In deze box nemen de kinderen  
donderdagochtend het ontbijt voor de klasgenoot mee naar 
school. De box mag uiteraard versierd worden. 

Vakantierooster 2019/2020 

Hieronder het vakantierooster van volgend schooljaar. 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020   

Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020 

Alvast noteren 

 

Ma 1-4 t/m wo 3-4   Oud papier actie 
Do 4-4   Verkeersexamen groep 7 
Di 9-4   Studiedag, kinderen vrij! 
Di 16-4 en woe 17-4   Centrale eindtoets groep 8 
Do 18-4   Paasontbijt 
Vrij 19-4 t/m ma 22-4  Goede Vrijdag en Pasen 
Di 23-4   Spelletjesmiddag groep 1/2 
Do 25-4   Excursie Anne Frank groep 8 
Vrij 26-4   Koningsspelen / sportdag tot 14.00!  

Vacature ondersteuningsplanraad samenwerkings-
verband 
 
De St. Jozefschool valt onder het samenwerkingsverband 
Passend Primair Onderwijs Leiden en omstreken. Dit samen-
werkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad, waarin 
ouders mee kunnen denken en beslissen. Voor deze onder-
steuningsplanraad zijn op dit moment drie vacatures beschik-
baar. in de bijlage vindt u hier meer informatie over. 



Beste ouders, 

 

Deze nieuwsbrief wordt geschreven in groep 6, terwijl de leerlingen de rekentoets aan het maken zijn. Helaas hebben wij de laatste 

weken te maken met afwezigheid van leerkrachten door verschillende omstandigheden en is het vinden van vervanging een steeds 

groter probleem. Dit leidt ertoe dat directie en zorgleerkrachten heel veel extra tijd kwijt zijn om alles geregeld te krijgen en dat an-

dere werkzaamheden blijven liggen. 

 

In de afgelopen drie weken hebben wij door het vervangen van een groep: 

 2x geen RT gegeven op maandag 

 2x geen RT gegeven op woensdag 

 3x een dag geen IB werkzaamheden kunnen doen 
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Kidscolleges bibliotheek  
  
Tijdens de mei-vakantie organiseert de bieb weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen onder de naam: Kidscolleges. 
Zo hebben ze o.a. colleges over: 
- De II Wereld Oorlog 
- Romeins bouwen met Minecraft 

 
Kidscollege: II Wereld Oorlog 
 
Mevrouw Van den Goorbergh - Leurink heeft zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en  
kan dus als geen ander vertellen over hoe het er toen aan toe ging. Ze geeft geregeld les op  
basisscholen en middelbare scholen door de hele regio en kan als geen ander boeiend  
vertellen. Ben je geïnteresseerd in de II W.O. grijp dan snel deze unieke kans en neem  
deel aan dit Kidscollege. 
 
Leeftijd : groep 6, 7 en 8 
Datum : vrijdag 3 mei 2019 
Tijd : 14.00 – 15.15 uur 
Locatie : Bibliotheek Wassenaar 

 
 
Kidscollege: Minecraft “Romeinen”  (Let op: Deze workshop is voor ervaren 
minecrafters vanaf een jaar of 9.) 
 
Hoe bouwden de Romeinen? Een grote muur, een slotgracht, toegangspoort en 
wachttorens: dit hoort allemaal bij een Romeins Fort! Binnenkort kun je zelf een 
Romeins Fort bouwen in Minecraft in de Bibliotheek. Je bouwt samen met een me-
de-Minecrafter in 2 uur tijd een Fort op basis van afbeeldingen en beschrijvingen 
van vroeger. Het laatste half uur kunnen ouders komen kijken naar jullie bouwwer-
ken tijdens de presentatie.  Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen, dus geef 
je snel op. 
 
Leeftijd : vanaf 9 jaar 
Datum : donderdag 2 mei 2019  
Tijd : 10.30 – 13.00 uur 
Locatie : Bibliotheek Wassenaar 
 
Om je op te geven ga je naar www.obvw.nl of bestel je kaarten aan de balie van de bibliotheek.  

Ouderraad 

 

Het was een rustige maand voor de ouderraad. Er waren geen activi-
teiten in maart, we hebben ons alleen bezig gehouden met de voor-
bereidingen voor het schoolreisje. Inmiddels zijn de bussen en be-
stemmingen gereserveerd. In april staan het Paasfeest en de Ko-
ningsspelen-Sportdag op de agenda. Bij het Paasfeest zorgen wij 
voor iets te drinken bij het ontbijt en zorgen we dat er iets extra’s is 
als er door omstandigheden kinderen zonder verrassings-
ontbijtdoosje zijn. Tijdens de sportdag zorgen wij ook voor iets lek-
kers en drinken. Kleine dingen die de evenementen net even leuker 
maken voor de kinderen. 
 
Inmiddels heeft zich een ouder van een kind uit groep 4 gemeld voor 
de  
Ouderraad. Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee. Graag zouden we 
ook nog een ouder verwelkomen uit groep 1/2. Voor de continuïteit 
is het belangrijk dat ook de onderbouw goed vertegenwoordigd is in 
de Ouderraad. Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht via 
ouderraad@bsjozef.nl of informatie vragen bij de directie van de 
school. 

NIET VERGETEN! 
 

Zondagnacht 31 maart a.s. gaat de  
klok een uur vooruit! 

http://www.obvw.nl/

