
Beste ouders, 

  

Wat een gekke tijd leven we in! Aan de ene kant zijn de 

scholen gelukkig weer open gegaan, maar aan de andere 

kant zien we ook het aantal coronagevallen weer flink 

oplopen. Hoe de toekomst eruit ziet, kan niemand voor-

spellen, maar we weten wel dat we er voorlopig nog niet 

vanaf zijn. Op school merken we dat de dagelijkse gang 

van zaken ervoor zorgt dat de anderhalve meter niet al-

tijd wordt nageleefd. Bijvoorbeeld buiten aan het hek zien 

we ouders die niet uit hetzelfde gezin komen elkaar han-

den schudden, knuffelen en dicht op elkaar staan. Soms 

staan er zoveel ouders dicht op elkaar dat het onmogelijk 

is voor een leerling of andere ouder om anderhalve meter 

afstand te houden en toch bij de ingang te komen. Ook 

komen ouders steeds vroeger naar school en blijven zij 

onnodig lang staan. 

Wij vragen u met nadruk om de bestaande afspraken na 

te leven en uw tijd bij school zo beperkt mogelijk te hou-

den. Samen met u proberen wij er zo goed mogelijk voor 

te zorgen dat niemand ziek wordt en de school open kan 

blijven.  

 

U ontvangt op korte termijn nog een aparte brief met 

extra maatregelen die wij gaan nemen naar aanleiding 

van de nieuwe richtlijnen van de overheid. Enkele voor-

beelden daarvan zijn dat wij de kind-oudergesprekken 

online gaan voeren en dat de bezoekochtenden dit 

schooljaar niet door kunnen gaan. Houdt u voor een to-

taaloverzicht van de nieuwe afspraken uw Parro app in de 

gaten! 
 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 
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Overblijf 

 

De overblijf - Op zoek naar nieuwe (inval) overblijfouders. 

Het overblijfrooster draait nu goed. Maar als één van de over-

blijfouders ziek wordt, op vakantie gaat of er om een andere 

reden niet is, dan hebben we wel een probleem. 

Tot nu toe kunnen we het altijd nog met elkaar oplossen, maar 

een aantal nieuwe (inval) overblijfouders zou fantastisch zijn! 

  

Dus: 

·         staat u stevig in uw schoenen, 

·         vindt u werken met kinderen leuk, 

·         kunt u rust creëren in de groep, 

·         heeft u geduld en bent u consequent, 

·         en vooral: heeft u af en toe tijd van 12.00 tot 12.45 uur  

  

meld u dan aan! 

  

Wij hebben een gezellig overblijfteam, vergaderen 1 of 2x per 

jaar en doen 1x per jaar een overblijftraining. 

En natuurlijk krijgt u een vrijwilligersvergoeding en blijven uw 

kinderen gratis over op de dag dat u overblijfouder bent. 

U loopt eerst 3 keer mee om te kijken hoe het overblijven in 

zijn werk gaat. 

  

Bel (06-16669286) of mail (overblijf@bsjozef.nl) Ingrid Belle-

kom (overblijfcoördinator), zij kan al uw vragen beantwoorden. 

Ouderraad 

  

Gisteravond was de algemene ledenvergadering van de 

Oudervereniging St. Jozefschool. Een kleine groep ouders 

heeft de vergadering bijgewoond en het jaarverslag goed-

gekeurd.  Door zorgvuldig met uw geld om te gaan, zijn 

wij erin geslaagd om – ondanks stijgende kosten – de 

jaarlijkse ouderbijdrage op € 60,- te houden. U ontvangt 

binnenkort via de mail de factuur voor dit schooljaar. 

Graag willen wij u verzoeken de bijdrage zo snel mogelijk 

te voldoen. Alvast bedankt daarvoor.  

Alvast noteren 
  
Di 13-10 en do 15-10  Kind-oudergesprekken 

Vrij 16-10    Spelletjesmiddag groep 1/2 

Za 17-10 t/m zo 25-10  Herfstvakantie 

Zo 25-10    Start wintertijd 

Ma 26-10 t/m wo 28-10  Oud papier actie 

Kinderpostzegels 
 
 

Deze week is de actie kinderpostzegels weer geweest. De kin-

deren van groep 7 en 8 zijn de wijk ingegaan om kinderpostze-

gels en andere artikelen te verkopen voor het goede doel.  

De kinderen hoeven net als vorig jaar geen postzegels te be-

zorgen, ze nemen alleen de bestellingen op, die dan vervolgens 

door de Stichting Kinderpostzegels thuisbezorgd worden. 

Kinderboekenweek 

 

Gisteren is de landelijke kinderboekenweek van start gegaan. 

Wij hebben de kinderboekenweek vanochtend geopend in de 

aula met een optreden van groep 6.  

  

In groep 5 t/m 8 worden de voorrondes voor de voorleeswed-

strijd georganiseerd. Veel kinderen doen mee en het wordt een 

spannende strijd om de winnaar van elke groep te bepalen. 

Uiteindelijk strijden die tegen elkaar op donderdag 15 oktober 

om de titel “voorleeskampioen van de school”.  

  

Voor het voorlezen van groep 1 t/m 4 zijn wij nog op zoek naar 

een of meer ouders die komende week een kwartiertje per 

groep kunnen voorlezen.  

  

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 lid-

maatschap van de bibliotheek helemaal gratis! 



Gratis lezing voor moeders 

 

Onderstaande tekst ontvingen wij van een externe partij 

en brengen we nu onder uw aandacht, omdat het gratis 

is en mogelijk interessant voor u.  

  

Tijdens de ‘Week van de Opvoeding’ bundelen ouder- en 

kindcounselor Anne Maartje Blok en professional organi-

zer Suzanne van Wieringen hun krachten en delen zij hun 

kennis en ervaring tijdens de gratis lezing ‘Jij en je gezin 

– Tijd en aandacht voor jezelf als moeder’. 

Door Corona zijn ouders en kinderen vaker en meer thuis, 

waardoor werk en privé meer dan ooit tevoren door el-

kaar lopen. Veel moeders moeten alle ballen hooghouden, 

en vergeten daarbij tijd voor zichzelf te maken. Terwijl 

het juist zo belangrijk is dat je goed voor jezelf zorgt door 

thuis te kunnen ontspannen, genieten én op te laden. 

Tijdens de lezing gaan we in op de invloed die jij als moe-

der hebt op de emoties en het gedrag van hun kind

(eren). Hoe je door bewust tijd voor jezelf te maken en 

aandacht aan jezelf te geven, je rust en ruimte ervaart 

wat je vervolgens uitstraalt en uitdraagt aan je kind

(eren). Waardoor er bijna als vanzelf een positieve flow 

komt binnen je gezin. 

Ben je klaar met rennen en vliegen, stress en schuldge-

voelens? Tijd voor verandering en meer verbinding met je 

gezin? Mis deze inspirerende lezing dan niet en kom naar 

de lezing op donderdagavond 8 oktober as om 19:30 bij 

WBM, Marineweg 8 in Wassenaar. Ga naar 

www.springkinderpraktijk.nl en/of 

www.vanwieringenwerkt.nl voor meer info, inschrijven en 

overige data en locaties. 
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Rookverbod  

 

Per 1 augustus is de wet op rookvrije schoolomgevingen inge-

gaan. Dat betekent dat op en rond ons schoolplein niet meer 

gerookt mag worden.  

Regelmatig staan ouders dicht bij de school te roken en dit is 

zeer hinderlijk in de lokalen. Alle ramen staan nu zo veel moge-

lijk open ivm de ventilatie en dan dringt de rooklucht snel de 

klassen in. Veel kinderen en leerkrachten klagen hierover.  

Vacature Algemeen Bestuur 

 

Binnen het algemeen bestuur van de SKOW ontstaat  

binnenkort een vacature. We zijn dus op zoek naar  

kandidaten die lid willen worden van het Algemeen  

Bestuur. 

Meer informatie is te vinden op www.skowassenaar.nl en 

www.bsjozef.nl 

Biebbezoek groep 4 

 

Op maandag 12 oktober gaan de kinderen van groep 4 op  

bezoek bij de bibliotheek in het kader van de kinderboeken-

week. De kinderen lopen naar de bibliotheek en terug.  

Nieuws van de parochie 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de paro-

chie met daarin de data van alle aangepaste kerkdiensten. Veel 

diensten zijn door de corona vervallen, maar de gezinsvieringen 

Lijnbaltoernooi woensdag 14 oktober 

 

Vanwege Corona gaat het lijnbaltoernooi van groep 6 niet door! 


