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Beste ouders, 

  

We zijn weer gestart! Gelukkig is iedereen weer gezond terug op school en hebben we ook 

veel nieuwe leerlingen mogen ontvangen. De komende weken ontvangt u van ons veel infor-

matie. Wij proberen dit altijd zoveel mogelijk te combineren om u niet elke dag met informatie 

te overspoelen, maar willen u ook wel alles doorgeven. 

  

Binnenkort ontvangt u schriftelijk informatie van de groepsleerkrachten. Leest u die informatie 

alstublieft goed door en stel uw vragen tijdens de kind-oudergesprekken. Wij gaan tevens een 

nieuwe manier van communicatie uitproberen. Daarvoor kunt u binnenkort aan de slag met de 

Parro app. We gaan deze app twee maanden uitproberen en evalueren daarna of het iets toe-

voegt. 

  

Verder zullen de klassenouders u dit schooljaar weer informeren over zaken die de klas betref-

fen. In veel groepen wordt daarvoor een groepsapp aangemaakt. Binnen de nieuwe privacy-

wetgeving mogen wij uw gegevens niet meer aan derden doorgeven, dus kunnen de klassen-

ouders niet alvast de whatsapp groep inrichten. U ontvangt daarom (indien er een appgroep 

van de groep van uw kind aangemaakt wordt) van ons per mail een link waarmee u zelf lid 

kunt worden van de groepsapp.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Alvast noteren 

 

Zo 8-9   Open dag DanSwing in de speelzaal 
Di 10-9   Dode hoek les groep 7 
Di 10-9   Informatieavond 
Di 10-9 t/m vrij 13-9  JGZ onderzoeken groep 7 
Di 17-9 en do 19-9  Kind-Oudergesprekken gr 4 t/m 8 
Di 24-9   Jaarvergadering OR 
Wo 25-9  Start kinderpostzegelactie 
Do 26-9   Studiedag, kinderen vrij 
Ma 30-9   Oud papier actie 

Algemene informatieavond 

 

Op dinsdag 10 september staat onze jaarlijkse informa-
tieavond voor ouders op de agenda. Dit jaar geven wij 
een algemene presentatie voor alle ouders over de TT 
(plusklas en klusklas) en aansluitend kunnen de ouders 
van groep 1/2 en 3 kennismaken met de leerkrachten. 
De ouders van de hogere groepen krijgen de informatie 
schriftelijk per mail toegestuurd en maken kennis met 
de leerkrachten tijdens de kind-oudergesprekken.  

 

Dinsdag 10 september: 
18.30  TT 
19.15  Inloop groep 1/2 en 3  

Kind-oudergesprekken 
 
Over twee weken vinden in groep 4 t/m 8 de kind-oudergesprekken 
plaats. Binnenkort ontvangt u meer informatie over hoe u daarvoor een 
tijd kunt inplannen. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind naar 
het gesprek komt. Uw kind krijgt vooraf een formulier mee om thuis 
samen met u in te vullen. Tijdens het 
gesprek maken we kennis en bekijken 
we hoe wij uw kind dit jaar het best 
kunnen ondersteunen.  

Stabilo en oordopjes 
 
Voor de vakantie zijn door veel leerkrachten de oordopjes en Stabilo aan 

de leerlingen meegegeven naar huis. Het is de bedoeling dat de leer-

lingen dit weer mee terug naar school nemen, zodat ze het dit jaar weer 

kunnen gebruiken. In veel groepen is dit nog niet gebeurd. Wilt u thuis 

even kijken of de spullen er zijn en die dan aan uw kind meegeven? 

Luizenouders gezocht 
 
In groep 1/2 wordt nog druk gezocht naar ouders die kunnen helpen bij 
het controleren op hoofdluis. Heeft u na elke vakantie een half uurtje 
over? Meld u dan snel aan bij de leerkracht. 
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Overblijf 

Het  schooljaar is weer begonnen en het overblijven dus ook. Hierbij een 

paar tips om het overblijven voor uw kind zo aangenaam mogelijk te 

maken: 

 Geef uw kind iets mee wat hij/zij lekker vindt. Denk daarbij aan het 

brood, het beleg én het drinken. 

 Geef uw kind niet teveel mee. Uw kind heeft veel te zien en te kletsen 

op school tijdens het overblijven en eet daardoor waarschijnlijk minder 

dan thuis. En het is fijn voor uw kind als hij/zij na het eten lekker bui-

ten kan gaan spelen. 

 De overblijfouders vinden dat de kinderen minimaal 1 boterham op 

moeten eten en moeten drinken. Andere dingen uit de trommel heb-

ben geen prioriteit. Neemt uw kind iedere dag brood mee terug naar 

huis, wilt u de hoeveelheid brood dan minderen? 

 Sommige ouders willen hun kind een snoepje meegeven in de brood-

trommel. Dit mag één klein snoepje zijn (dus geen rolletjes en zakjes 

snoep). 

De overblijfouders zullen uw kind zoveel mogelijk stimuleren om alles op 

te eten, maar zij kunnen uw kind niet dwingen! 

 

Verder hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 de veiligheidsregels 

van het veld mee naar huis gekregen. Misschien kunt u ze samen nog 

even bekijken. 

 

Overblijfrekening maart t/m juli 

Er zijn nog ruim 25 ouders die de overblijfrekening over de maanden 

maart t/m juni nog moeten betalen. Wilt u dat per direct doen? U kunt 

ook in delen betalen. 

 

Heeft u vragen over de reke-

ning neem dan contact op 

met Ingrid Bellekom 

Communicatie app Parro 

 

Vorig jaar is door verschillende ouders in het ouderpanel 

de wens uitgesproken om gebruik te gaan maken van 

een communicatie app voor ouders en leerkrachten, 

waarmee op een veilige manier berichten en eventueel 

foto’s kunnen worden gedeeld. Er zijn verschillende 

opties op de markt, die allemaal hun eigen voordelen 

hebben. Omdat wij werken met het leerlingvolgsysteem 

van Parnassys, lijkt voor ons op dit moment de app  

Parro (die bij Parnassys hoort) de meest voor de hand 

liggende optie. Wij gaan de komende 

twee maanden deze app samen met u 

uitproberen en bekijken wat de  

mogelijkheden zijn. U ontvangt hier 

binnenkort meer informatie over.  

 

 

Gymschoenen over? 
 
Regelmatig vergeten kinderen hun gymkleren mee te 

nemen naar school. Wij vinden het belangrijk dat de 

kinderen voldoende bewegen en laten ze dus graag mee 

gaan naar de gymles. Daarom hebben wij op school een 

aantal setjes reservekleding. Voor de veiligheid verplich-

ten wij de leerlingen ook om gymschoenen te dragen in 

de gymzaal. Heeft u thuis nog gymschoenen die te klein 

zijn geworden? Dan zouden wij die graag gebruiken op 

school voor als een leerling zelf een keer zijn spullen is 

vergeten. U kunt ze inleveren bij de groepsleerkracht.  

Fietsen alleen in grote fietsenstalling plaatsen 

 

Wij vragen u om alle fietsen van de kinderen uitsluitend 

te plaatsen in de grote fietsenstalling op het schoolplein. 

Regelmatig zetten kinderen én ouders fietsen in de rek-

ken naast de ingang van groep 3 t/m 8, of worden ze 

vastgemaakt aan het hek rond het schoolplein. Hierdoor 

wordt de doorgang flink belemmerd en gaan fietsen 

eerder kapot.  

Denkt u er ook aan om geen fietsen na schooltijd in de 

stalling te laten staan? Ondanks dat er een hek om ons 

schoolplein zit, kunnen wij niet voorkomen dat de fiet-

sen ‘s avonds meegenomen of kapotgemaakt worden.  

Aanmelden broertjes en zusjes 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en er zijn weer veel nieuwe leer-

lingen aangemeld. Bij ons is een plaats voor een jonger broertje of zusje 

gegarandeerd. Toch vinden wij het fijn om nu alvast te weten wie er 

komen, zodat duidelijk wordt hoeveel plekken we nog hebben.  

Heeft u thuis nog een kind dat nog geen 4 jaar is en in de toekomst 

naar de St. Jozefschool komt? Wil u hem of haar dan alvast aanmelden? 

Alvast bedankt. 



Communicatie app Parro 

 

Vorig jaar is door verschillende ouders in het ouderpanel de wens uitgesproken om gebruik te gaan maken van een communicatie 

app voor ouders en leerkrachten, waarmee op een veilige manier berichten en eventueel foto’s kunnen worden gedeeld. Er zijn ver-

schillende opties op de markt, die allemaal hun eigen voordelen hebben. Omdat wij werken met het leerlingvolgsysteem van Parnas-

sys, lijkt voor ons op dit moment de app  

Parro (die bij Parnassys hoort) de meest voor de hand liggende optie. Wij gaan de komende twee maanden deze app samen met u 

uitproberen en bekijken wat de mogelijkheden zijn. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.  
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Plastic doppen 

 

De afgelopen jaren stond er een kleine blauwe container 

in de gang, waarin plastic doppen werden gespaard 

voor het goede doel. Deze actie wordt niet meer onder-

steund, dus u kunt de doppen vanaf nu weer gewoon bij 

het plastic afval inleveren en hoeft ze niet meer te spa-

ren voor school.  

Informatiefolders 

 

De komende weken geven wij veel informatiefolders en brieven aan de 
kinderen mee. Deze informatie geven wij altijd vrijblijvend mee. Het is 
aan u om te kijken of u er iets mee gaat doen. Wij geven het mee, om-
dat wij de kwaliteit van de betreffende bladen, boeken of cursussen 
goed vinden en laten u hier kennis mee maken.  
Wij selecteren wat voor de kinderen en voor u nuttig is en zullen dat aan 
de kinderen uitdelen. Nogmaals, wij verplichten u nergens toe, u kiest 
zelf uit of u iets wilt gebruiken. 

MR 
 
Op 24 juni j.l. is de MR weer bij elkaar geweest en heb-
ben o.a. gesproken over aanschaf  LED verlichting, ou-
derbetrokkenheid, inzet van werkdrukmiddelen, de for-
matie, de schoolgids en het schoolplan. We hebben na 
zes jaar trouwe dienst helaas afscheid moeten nemen 
van Eveline Thiry en bedanken haar voor haar inzet! 
Haar plaats is ingenomen door Ilse Schalkers (moeder 
van Julian en Ruben Stol). 
De volgende vergadering is op 1 oktober om 19.30 uur. 

Ouderraad 

De vakantie is omgevlogen en het nieuwe schooljaar is van start ge-

gaan. Voor de Ouderraad betekent dit dat de jaarrekening en het jaar-

verslag van het afgelopen schooljaar opgemaakt worden. Binnenkort 

ontvangt u het verslag hiervan via de mail. Op dinsdag 24 september 

kunt u tijdens de openbare algemene ledenvergadering vragen stellen 

over dit jaarverslag, de jaarrekening en de begroting voor het komende 

schooljaar. (let op, deze datum is gewijzigd ten opzichte van wat op de 

kalender staat)  

Wij hopen veel ouders tijdens deze vergadering te mogen begroeten. 

Begin oktober zult u van ons via de mail ook de factuur voor de ouder-

bijdrage van het komende schooljaar ontvangen. Wij willen u verzoeken 

deze factuur zo snel mogelijk te voldoen. Met deze – relatief lage – bij-

drage kunnen wij weer zorgen voor een leuke mix van extra activiteiten 

voor alle leerlingen. 

U bent de laatste jaren gewend dat de schoolfotograaf onze school in 

het begin van het schooljaar bezoekt. Door een communicatiestoring is 

de afgesproken datum niet in de agenda terecht gekomen en zijn we 

uitgeweken naar een datum in het voorjaar; op 5 maart 2020 komt de 

schoolfotograaf! 

Opening schooljaar 

 

Maandag hebben we met alle kinderen en ouders het nieuwe schooljaar officieel geopend! 

Buiten werd door de kinderen het nieuwe schoollied gezongen en mochten de jongste en oudste leerling van de school samen de 

vlag hijsen. Daarna ging iedereen op zoek naar zijn nieuwe klas en werd er vandaag vooral kennis gemaakt en uitleg gegeven over 

het komende schooljaar. We gaan er met z'n allen weer een geweldig jaar van maken! 

Informatie van de parochie 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht 

van de gezinsvieringen die de komende periode in de 

kerk worden georganiseerd.  


