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Verkeerssituatie 

 

Vorige week hebben wij een gesprek gevoerd met de wethouder en 
twee verkeersmedewerkers van de gemeente over de nieuwe verkeers-
situatie. Wij hebben zelf nog verschillende wensen en die hebben we 
doorgegeven. Een deel daarvan kan en zal binnenkort worden uitge-
voerd, een ander deel moet eerst nog nader bekeken worden. 
In de ochtend hebben wij bekeken welke knelpunten er zijn rond de 
school. Opvallend is dat een groot deel van de problemen niet wordt 
veroorzaakt door de inrichting van de ruimte, maar door het gedrag van 
onze eigen ouders. Er wordt nog steeds geparkeerd op plaatsen waar 
dat zeer onveilig is voor de kinderen én niet mag. We kunnen overal 
paaltjes, waarschuwingsborden en andere attributen neerzetten, maar 
als ze genegeerd worden, leveren die niets op. 
Wij vragen u daarom dringend om de geldende verkeersregels in acht te 
nemen rond de school. Dat betekent onder andere: Niet parkeren op de 
stoep, niet parkeren in de bocht bij de middenberm (nieuwe stuk stoep), 
niet keren in de Thorbeckestraat, geen leerlingen uit laten stappen op 
straat. 
Er zijn heel veel parkeerplekken binnen 200m lopen van de school. Er is 
een nieuwe kiss & ride zone gekomen, parallel aan de fietsenstalling. 
Ook de hele ventweg van de van Groeneveltlaan mag geparkeerd wor-
den. Parkeer de auto, stap uit en loop een stukje met uw kind. Is nog 
gezonder ook! 

Beste ouders, 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u opnieuw geïnformeerd over het oplopende tekort aan 

leerkrachten in het basisonderwijs én bij ons op school. Vervangers zijn al niet meer te vinden, 

dus bij ziekte zijn we afhankelijk van onze eigen leerkrachten die een dag extra komen, of 

moeten we RT/TT dagen laten vervallen. Helaas kwam daar vorige week nog een groot  

probleem bij, toen juf Trees hard ten val kwam in de klas. Zij heeft haar been op meerdere 

plaatsen gebroken toen zij uitgleed en kan voorlopig niet voor de klas. Met wat creativiteit én 

flexibiliteit van een hoop leerkrachten, hebben wij ook voor dit probleem een oplossing kunnen 

vinden. De ouders van de betreffende groepen ontvangen hier een apart bericht over. 

 

Vorige week heeft groep 8 de Centrale Eindtoets afgerond. Het wachten is nu op de uitslag, 

zodat alle kinderen hun definitieve advies kunnen krijgen. Vandaag zijn ze op excursie naar 

Amsterdam, waar zij het Anne Frank huis gaan bezoeken. De afgelopen weken hebben zij veel 

aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog in de klas. Kinderen van onze school mogen op 

4 mei ook een krans leggen bij de herdenkingsdienst aan de Schouwweg en hebben een les 

van de burgemeester gehad. 

 

Na de vakantie start ons project over duurzaamheid. We werken dan met alle kinderen ruim 

twee weken aan dit onderwerp en sluiten op woensdag 22 mei af met een open huis en 

schoolfeest. Zet u die middag alvast in uw agenda? Fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Alvast noteren 
 
Vrij 26-4   Koningsspelen tot 14.00 
Ma 29-4 t/m ma 6-5  Meivakantie 
Ma 6-5    Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 6-5 t/m woe 8-5  Oud papier actie 
Di 7-5    Start project duurzaamheid 
Do 9-5    Spreekuur 
Ma 20-5    Excursie Veen-weide groep 7 
Wo 22-5   Voetbaltoernooi groep 8 
Wo 22-5   Schoolfeest en open huis 

Verkeersexamen groep 7 

 

Vorige week hebben alle leerlingen 

van groep 7 het theoriegedeelte 

van het verkeersexamen gedaan. 

Alle leerlingen zijn hiervoor ge-

slaagd en mogen nu gaan oefenen 

voor het praktijkexamen later dit 

schooljaar! 

Ouderraad 

 

Zoals jullie uit eerdere berichtgeving al hebben verno-
men, zijn wij actief op zoek naar een nieuw lid met een 
kind in groep 1/2. Waarom specifiek uit deze groep? In 
de ouderraad zijn de bovenbouwgroepen al flink  
vertegenwoordigd. En wanneer het laatste kind uit een 
gezin van school gaat, stapt de ouder natuurlijk ook uit 
de ouderraad. In de komende drie jaar zullen we om die 
reden afscheid moeten nemen van 6 zittende leden. 
Heel veel kennis zal daarmee verdwijnen en daarom 
willen we nu al nieuwe leden werven. Deze nieuwe  
leden hebben dan alle tijd om “ingewerkt” te worden. 
Als je twijfelt of meer wilt weten over de activiteiten die 
wij organiseren en de hoeveelheid tijd die alles kost, 
schroom dan niet dit één van onze leden te vragen. En 
mocht je niet weten wie de leden van de ouderraad zijn, 
vraag het dan een van de leerkrachten of stuur een 
mailtje naar ouderraad@bsjozef.nl. Binnenkort zullen wij 
een flyer verspreiden met foto’s van onze leden om zo 
ook onze bekendheid in de onderbouw te vergroten. 

Te laat komen 

 

De laatste tijd komen steeds meer ouders en kinderen te laat. Een keer 
te laat komen kan door omstandigheden gebeuren. Tot 9.00 uur lopen 
wij echter constant naar de deur om open te doen voor mensen die te 
laat komen. Hierdoor missen veel kinderen onderwijstijd en stoort het 
telkens in de klassen als er weer iemand later binnenkomt. 
Wij gaan hier de komende tijd veel strenger op toezien en een melding 
doen bij de leerplichtambtenaar als het te vaak voorkomt. De deur sluit 
om 8.45 uur en dan moeten alle leerlingen in de klas zijn. Komt u of uw 
kind daarna nog aan, dan vraag ik u eerst mee te komen naar kantoor, 
waar ik een notitie zal maken in het leerlingadministratiesysteem. 


