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Alvast noteren 

 

Vrij 21-2         Studiedag, alle kinderen vrij, start voorjaarsvakantie 
Ma 24-2 t/m vrij 28-2  Voorjaarsvakantie 
Ma 2-3 t/m wo 4-3   Oud papier actie 
Ma 2-3   Start project “bouwen” 
Do 5-3   Schoolfotograaf 
Vrij 6-3   Zwemtoernooi 
Ma 16-3   Studiedag, alle kinderen vrij 
Wo 25-3   Open huis 

MR 

 

Op maandag 20 januari jl. is de Medezeggenschapsraad van 
de Jozefschool voor de tweede keer dit schooljaar weer bij 
elkaar geweest. Het was een heel zinvolle vergadering,  
waarbij o.a. gesproken is over het jaarplan, IKC, het zorgplan, 
de formatie, de begroting van de school en het  
meerjarenonderhoudsplan van de school. 
Inmiddels heeft de MR twee nieuwe leden voor de oudergele-
ding die beiden aanwezig waren; Renee van Gemeren en  
Lukas Stein. 
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 dinsdag 10 maart a.s. 
U bent van harte welkom! 

Beste ouders, 

 

Inmiddels is voor alle leerlingen de vakantie begonnen. Zij genieten deze vrijdag van een extra 

vakantiedag. De leerkrachten zijn echter nog druk aan het werk. Wat gebeurt er dan zoal op 

zo’n studiedag? Vanochtend staat de grote schoolbespreking op het programma. Daarbij kijken 

we met alle leerkrachten naar de behaalde toetsuitslagen van alle groepen en stellen de leer-

krachten samen plannen op voor de komende periode. De volgende vragen staan centraal: “Wat 

heeft deze groep gedaan waardoor de scores zo goed zijn?” “Wat kunnen we in een andere 

groep nog beter doen?” En de belangrijkste vraag: “wat kunnen we van elkaar leren?” 

 

Met deze input én de input uit de rapportgesprekken, gaan de leerkrachten de komende maan-

den weer hard aan de slag met uw kinderen. Wij zijn voortdurend op zoek naar de beste aanpak 

voor de groep en voor individuele leerlingen.  

 

‘s Middags vindt er een gezamenlijk deel plaats met alle leerkrachten van de SKOW, dus de leer-

krachten van de St. Jozefschool, St. Jan Baptist en St. Bonifacius. Daarna gaan ook de leerkrach-

ten genieten van de vakantie en zich verder voorbereiden op het komende project. 

Na de vakantie starten wij namelijk direct met het project “bouwen”. Gedurende een aantal we-

ken staat dit project in alle klassen centraal en wordt er in verschillende lessen aandacht aan 

besteed. Uiteraard wordt er ook flink gebouwd in de klassen! Het resultaat kunt u komen be-

wonderen tijdens het open huis op woensdag 25 maart.  

 

Namens alle leerkrachten wens ik u een hele fijne vakantie! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle Ouderraad 

 

Op donderdag 5 maart a.s. bezoekt de schoolfotograaf onze school. 
Van 8.45 tot 15.00 uur gaan alle kinderen alleen op de foto. Ook 
broertjes en zusjes worden onder schooltijd samen op de foto ge-
zet. Wanneer u kinderen heeft die niet op de Jozefschool zitten, 
bestaat de mogelijkheid deze – samen met het kind dat wel op onze 
school zit – te laten fotograferen. U kunt dit binnenkort aangeven 
op de intekenlijst die opgehangen wordt in het halletje van de 
hoofdingang. Helaas is er geen tijd om kinderen alleen of kinderen 
uit verschillende gezinnen samen op de foto te zetten. Het is dus de 
bedoeling dat er alleen groepsfoto’s van kinderen uit één gezin ge-
maakt worden. Wij hopen op uw begrip in deze. Informatie over het 
thema ontvangt u binnenkort via de mail. 
Op woensdag 25 maart a.s. is er Open Huis op de Jozefschool. De 
Ouderraad zal die middag de catering verzorgen. Aangezien het 
Open Huis rond etenstijd plaatsvindt, kunt u naast een drankje ook 
iets te eten bij ons verkrijgen. De eventuele winst komt geheel ten 
goede aan de pot van de Ouderraad en daarvan kunnen wij weer 
leuke dingen organiseren. U hoeft die avond dus niet te koken, u 
kunt het uzelf gemakkelijk maken en een hapje op school eten. 

Leerplicht 
 
Dit schooljaar zijn er twee nieu-
we leerplichtambtenaren gestart 
in onze regio. Zij zijn al een keer 
op school geweest om te contro-
leren op leerlingen die te laat 
komen. Daarnaast is er veel meer 
contact over de verlofaanvragen 
die gedaan worden en ziekmel-
dingen rond een vakantie. Op dit 
moment is een van de twee leer-
plichtambtenaren echt het vaste 
aanspreekpunt voor onze school 
geworden: Xiufang Lin. In de 
brief in de bijlage stelt zij zich 
even aan u voor en legt ze uit 
hoe de regels voor verlof precies 
zijn. 

Personele wijzigingen 

 

De komende tijd vinden er verschillende personele wijzigin-
gen plaats. De ouders van de betreffende groepen zijn  
hierover reeds in een aparte brief geïnformeerd.  

 

Juf Linda is nu met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen 
door juf Anneke en juf Bibi.  

 

Juf Trees is na haar ongeluk vorig jaar, nu weer voldoende 
hersteld om zelf in groep 3 les te geven. 

 

Juf Kim heeft per 1 april een nieuwe baan in Leiden. Zij  
wordt vervangen door juf Suzanne en juf Ramona.  

 

De RT taken van juf Bibi worden overgenomen door juf  
Miriam. De NT2 taken van juf Suzanne worden overgenomen 
door juf Ramona.  


