Beste ouders,

Ouderraad

We zijn weer gestart! Gelukkig mochten de scholen weer
open, ondanks de stijging in het aantal nieuwe coronagevallen waarover we de laatste weken weer veel in het
nieuws horen. We hanteren nog steeds de speciale afspraken, maar zien ook dat iedereen er steeds meer aan
gewend raakt. Een van de verbeterpunten die we nog
zien, is dat veel ouders toch lang bij school blijven staan
als ze hun kind gebracht hebben en daarbij soms ook pal
voor de ingangen van het hek staan, waardoor kinderen
er slecht langs kunnen of andere ouders te dichtbij
moeten komen. Hierbij vraag ik u nogmaals voldoende
afstand te houden en vooral de ruimte rond de ingangen
vrij te houden. We zullen komende week met lijnen
aangeven welk gebied vrij moet blijven.

De scholen zijn weer begonnen en we hopen dat iedereen een
fijne, ontspannen vakantie heeft gehad. Voor de ouderraad is
er gelijk werk aan de winkel. Op dinsdag 15 september komt
de fotograaf weer naar de Jozefschool. Omdat er nog steeds
bepaalde regels gelden voor scholen, hebben we de normale
gang van zaken iets aan moeten passen. Zo zullen er helaas
geen “broertjes” en “zusjes” foto’s gemaakt worden, omdat
ouders en andere kinderen de school niet in mogen. Binnenkort
ontvangt u een brief met alle verdere informatie. Wij hopen dat
veel mensen de individuele en klassenfoto’s zullen afnemen, al
is het maar zodat er geen jaargang in de schoolfotoreeks van
uw kind mist.

Binnenkort ontvangt u schriftelijk informatie van de
groepsleerkrachten. Leest u die informatie alstublieft
goed door en stel uw vragen tijdens de kindoudergesprekken in oktober of via Parro. Heeft u
dringende zaken die niet kunnen wachten? Dan kunt u
altijd even bellen of na schooltijd even binnenkomen om
het te bespreken.
Verder zullen de klassenouders u dit schooljaar weer
informeren over zaken die de klas betreffen. In veel
groepen wordt daarvoor een groepsapp aangemaakt.
Wij mogen uw gegevens niet doorgeven aan derden, dus
kunnen de klassenouders niet alvast de whatsapp groep
inrichten. U ontvangt daarom (indien er een appgroep
van de groep van uw kind aangemaakt wordt) van ons in
Parro een link waarmee u zelf lid kunt worden van de
groepsapp.
Met vriendelijke groet,
Jos Dohle
Overblijf
Het schooljaar is weer begonnen en het overblijven 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 zij/hij alles “snel” op
kan eten, zodat uw kind lekker buiten kan spelen.
De overblijfouders vinden dat de kinderen minimaal 1
boterham op moeten eten en moeten drinken. Andere
dingen uit de trommel hebben 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
broodtrommel. 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!

Op woensdag 30 september a.s. is de jaarvergadering. Tijdens
deze jaarvergadering legt de ouderraad financiële verantwoording af aan haar leden, de ouders van de Jozefschool. De voorzitter en de penningmeester zijn momenteel druk bezig met het
opstellen van de jaarstukken. Voorafgaand aan de vergadering
ontvangt u deze stukken natuurlijk via de email. Ondanks de
coronaregels hopen wij dat er een aantal ouders aanwezig zal
zijn. Uiteraard zullen wij de regels in acht nemen en o.a. zorgen voor voldoende onderlinge afstand.
Met betrekking tot het schoolreisje hebben we helaas moeten
besluiten om dat ook in september geen doorgang te laten
vinden. De betaalde bedragen voor het schoolreisje zijn – voor
zover die vorig jaar voldaan zijn – gereserveerd voor dit schooljaar.
Met elkaar hopen we om van het komend schooljaar een fijn
jaar te maken. Onze intentie is om – samen met de leerkrachten - zoveel mogelijk veilige activiteiten voor de kinderen te
organiseren en hopen daarbij natuurlijk op uw hulp.
Alvast noteren
Di 8-9
Vrij 11-9 t/m ma 14-9

Dode hoek les groep 7
JGZ onderzoeken groep 7

Di 15-9
Do 17-9

Schoolfotograaf
Spreekuur

Wo 23-9
Ma 28-9

Start kinderpostzegelactie
Oud papier actie

Wo 30-9
Wo 30-9

Studiedag, kinderen vrij
Jaarvergadering OR

Wo 30-9

Start Kinderboekenweek

Kind-oudergesprekken
De kind-oudergesprekken vinden dit jaar niet in de eerste weken van het schooljaar plaats. Wij hebben na de periode van
thuisonderwijs besloten om de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem uit te stellen tot september. Die nemen wij in de
komende weken af. Aansluitend zullen wij dan de kindoudergesprekken voeren in de week voor de herfstvakantie.
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Reserve overblijfouders gezocht
Het overblijfrooster voor het schooljaar 2020-2021 is
helemaal rond. Met dank aan de vaste overblijfouders
die blijven helpen, terwijl bij veel overblijfouders de eigen
kinderen al (lang) van school af zijn.
Er is echter wel een tekort aan reserve overblijfouders.
Deze reserve overblijfouders worden ingeschakeld als een
vaste overblijfouder ziek is, met vakantie is of een keer
niet kan.
Zonder reserve overblijfouders komen we echt in de
problemen. Geef u op om af en toe een keer in te vallen.
Natuurlijk draait u eerst 1 of 2 keer mee om te kijken hoe
het overblijven in zijn werk gaat.
Als u vragen of opmerkingen over het overblijven heeft of
zich wilt opgeven als overblijfouder of daar informatie
over wilt, kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom
(overblijfcoördinator) 06-16669286 of overblijf@bsjozef.nl

Luizencontrole
Normaal gesproken worden in de eerste week na elke
vakantie alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. In
deze tijd met corona vinden wij het niet verstandig als
een ouder dit bij meerdere kinderen controleert. Daarom
vragen wij alle ouders om uw eigen kind(eren) met enige
regelmaat te controleren en het aan ons door te geven
als uw kind hoofdluis heeft.

Aanmelden broertjes en zusjes
Het nieuwe schooljaar is begonnen en er zijn weer veel nieuwe
leerlingen 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.

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, omdat 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.
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