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De overblijf 

 

Sommige ouders geven hun kind veel lekkers mee 
voor de lunch bij het overblijven. Een pak koekjes, 
stukjes fruit, knijpfruit, stukjes groente, een mini 
yoghurt, snoepjes, stukjes kaas of worst en  
ergens daartussen ook nog een boterham of een 
broodje. Natuurlijk lekker en zeker lief bedoeld, 
maar uw kind weet wel waar hij/zij mee wil  
beginnen en dat is zeker niet de boterham. 
 
De overblijfouders willen u vragen, om uw kind dat mee te geven wat 
hij of zij in 25 minuten op kan eten. Dus zeker niet teveel. Dan heeft uw 
kind ook nog tijd om even lekker buiten te rennen en te spelen. Mag uw 
kind kiezen en hoeft het brood niet op, wilt u dan een briefje in de 
broodtrommel doen zodat de overblijfouder daarvan op de hoogte is? 

  

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

Beste ouders, 

 

De afgelopen weken hebben veel ouders een koppeling kunnen maken met de Parro app. Daar 

hebben we goed gebruik van kunnen maken bij het inplannen van de kind-oudergesprekken. 

Inmiddels zijn we ook wat andere onderdelen aan het uitproberen, zodat we straks samen met 

u een goed beeld hebben gekregen van de mogelijkheden. Bent u nog niet gekoppeld en heeft 

u de mail niet meer? Vraag mij dan om een nieuwe code. Heeft u opmerkingen of vragen over 

de app? Dan horen wij het ook graag! U heeft wellicht het gevoel dat alle informatie nu dubbel 

wordt verstuurd. Dat klopt. Dat doen we tijdelijk om te voorkomen dat u door de test  

belangrijke informatie mist.  

 

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Laat het dan weten. Met uw vragen kunnen we  

mogelijk ons onderwijs of de communicatie naar ouders verder verbeteren. Als u specifieke 

vragen heeft voor de leerkracht, dan kunt u ook een afspraak maken voor het spreekuur. Op 

donderdag 17 oktober is er weer een spreekuur. U kunt hiervoor intekenen op de lijst die bij 

het lokaal hangt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Alvast noteren 
Do 10-10  Excursie Rijksmuseum groep 6 en 7 
Woe 16-10  Lijnbaltoernooi groep 6 
Do 17-10  Spreekuur 
Do 17-10  Finale voorleeswedstrijd 
Vrij 18-10  Spelletjesmiddag groep 1/2 
Ma 21-10 t/m vrij 25-10  Herfstvakantie 
Ma 28-10 t/m woe 30-10  Oud papieractie 
Woe 30-10  Feestelijke avond groep 5/6 

Kinderpostzegels 

 

Deze week is de actie kinderpostzegels weer geweest. 

De kinderen van groep 7 en 8 zijn de wijk ingegaan om 

kinderpostzegels en andere artikelen te verkopen voor 

het goede doel.  

 

De kinderen hoeven net als vorig jaar geen postzegels 

te bezorgen, ze nemen alleen de bestellingen op, die 

dan vervolgens door de Stichting Kinderpostzegels  

thuisbezorgd worden. 

Kinderboekenweek en boekenactie 

Gisteren is de landelijke kinderboekenweek van start gegaan. Wij  
trappen vrijdag af met een gezamenlijke opening in de aula. Er zijn 
weer heel veel nieuwe boeken aangeschaft die de kinderen straks in de 
klas kunnen lezen.   

 

In groep 5 t/m 8 worden inmiddels de voorrondes voor de voorleeswed-
strijd georganiseerd. Veel kinderen doen mee en het wordt een span-
nende strijd om de winnaar van elke groep te bepalen. Uiteindelijk strij-
den die tegen elkaar op donderdag 17 oktober om de titel 
“voorleeskampioen van de school”.  

 

In de kinderboekenweek wordt er extra veel aandacht aan lezen en 
voorlezen besteed. Wilt u helpen? Kom dan voorlezen in de klas! Wij 
zouden het heel erg leuk vinden als ouders in de klas van hun kind ko-
men voorlezen. Laat u dit dan weten aan de leerkracht.  

 

Ook thuis kunt u natuurlijk extra aandacht besteden aan het lezen. Lees 
samen met uw kind een stukje, lees voor of ga een leuk boek uitzoeken 
in de bibliotheek. Voor kinderen is het lidmaatschap van de bibliotheek 
helemaal gratis! 
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Vervoer van leerlingen 
 
Regelmatig komt het voor dat er op school activiteiten zijn waarbij vervoer van kinderen noodzakelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
excursies en vervoer naar sportevenementen en culturele activiteiten. 
  
Een ouder die vervoer aanbiedt, dient te beschikken over een ongevalleninzittenden verzekering. Deze verzekering zit niet altijd bij 
het standaardpakket van uw autoverzekering. 
  
Per auto mogen standaard maximaal 3 kinderen vervoerd worden. Een ongevalleninzittenden verzekering vergoedt namelijk voor 
maximaal vier personen, inclusief de bestuurder, de geleden schade. Heeft u een inzittenden verzekering voor meer personen, dan 
mag u uiteraard ook dat aantal personen vervoeren.  
  
De kinderen dienen plaats te nemen op de achterbank. Voor de verzekering is dit geen noodzakelijke voorwaarde, maar de wet stelt 
de eis dat kinderen tot 1.50 meter niet voor in de auto mogen zitten. Kinderen die wel 1.50 meter lang zijn mogen wel voor in de 
auto plaatsnemen. 
  
Sinds 1 maart 2006 is de stoelverhoger verplicht bij het vervoer van kinderen tot 1.30 meter. De stoelverhoger geldt niet bij inciden-
teel vervoer. Het vervoer van kinderen, op verzoek van school, door ouders en leerkrachten valt onder het incidentele vervoer, waar-
door de stoelverhoger niet verplicht is. Vervoert u tegelijkertijd ook uw eigen kind dan dient hij/ zij wel een stoelverhoger te gebrui-
ken. Als u uw kind vervoerd wilt hebben op een stoelverhoger, dient u deze aan uw kind mee te geven als vervoer door anderen aan 
de orde is. Alle kinderen dienen gebruik te maken van de veiligheidsgordels. 

Ouderraad 
 
Op 24 september jl. was de algemene ledenvergadering van de Ouder-
vereniging St. Jozefschool. Deze vergadering combineren we altijd met 
de kennismaking met de klassenouders van het komende schooljaar. 
Omdat er naast deze klassenouders weinig andere ouders zijn aange-
schoven, gaan we ervan uit dat het jaarverslag duidelijk was en dat u 
het eens bent met het beleid dat wij voeren. Door zorgvuldig met uw 
geld om te gaan, zijn wij erin geslaagd om – ondanks stijgende kosten – 
de jaarlijkse ouderbijdrage op € 60,- te houden. U heeft inmiddels via 
de mail de factuur voor dit schooljaar ontvangen.  
 
Graag willen wij u verzoeken de bijdrage zo snel mogelijk te voldoen. 
Alvast bedankt daarvoor. De ouderraad heeft de eerste vergadering van 
dit jaar gehad met daarbij de twee nieuwe leden. Ook Juf Cynthia van 
de kleuters is aangeschoven.  
 
Juf Trees heeft dit jaar voor het laatst zitting in de Ouderraad namens 
het team en het is de bedoeling dat juf Cynthia dit volgend jaar  
overneemt. 

Spreekuur 
 
Op donderdag 17 oktober is er een spreekuur. Volgende 
week treft u de intekenlijsten bij de lokalen aan. Zijn 
deze tijden niet geschikt, maak dan een persoonlijke  
afspraak met de betreffende 
groepsleerkracht(en). 

Kleding en sieraden bij gymles  

 

Wilt u er op de dagen dat de kinderen gym en/of  
zwemles hebben, rekening mee houden dat de kinderen 
makkelijke kleding aan hebben en geen sieraden dragen? 
Het omkleden gaat dan een stuk sneller en omdat alle 
sieraden af moeten, bestaat er een grote kans dat ze 
kwijt raken.  
 

Zorgt u voor goede gymkleding! Een korte broek,  t-shirt 
en gymschoenen. 

Lijnbaltoernooi 

Op woensdagmiddag 16 oktober wordt het jaarlijkse lijnbaltoernooi voor 
groep 6 gehouden. Op dit toernooi strijden de kinderen tegen de andere 
Wassenaarse basisscholen.  

Het toernooi start om 13.00 uur in de sporthal. U bent 
uiteraard van harte welkom om de kinderen te komen 
aanmoedigen! 

Herfstvakantie 

Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober hebben de kinderen 
herfstvakantie. Op maandag 28 oktober verwachten wij iedereen uitge-
rust weer op school. 


