
Beste ouders, 

  

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit jaar zal het 
echter op een andere manier gevierd moeten worden dan 

we gewend zijn. Nog steeds mogen we geen groepen 

ouders samen laten komen. Daardoor is het houden van 

een kerstviering in de kerk onmogelijk geworden. Ook het 

kerstdiner hebben wij geannuleerd. Het klaarmaken van 

eten door ouders en verspreiden in de klassen valt  

momenteel niet binnen de richtlijnen van wat mogelijk is. 

We vinden het echter wel altijd heel gezellig om met de 
leerlingen samen te eten. Daarom hebben we besloten op 

de laatste dag voor de vakantie een kerstontbijt te hou-

den, wat door uzelf thuis kan worden voorbereid. Zorgt u 

er samen met ons voor dat het een feestelijk ontbijt 

wordt? Uw kind mag uiteraard ook in kerstoutfit naar 

school die dag net als voorheen bij het diner.  

 

We hopen dat het Sinterklaas nog wel lukt om naar de  
St. Jozefschool te komen. Er slaapt al een Pietje op 

school, dus we hebben goede hoop dat het gaat lukken! 

Wat al wel duidelijk is, is dat we Sinterklaas niet buiten 

gaan ontvangen.  

 

In groep 8 stijgt de spanning niet alleen voor Sinterklaas, 

maar ook voor het vervolgonderwijs. Deze weken  

bezoeken de leerlingen verschillende VO scholen in de 
regio. De jaarlijkse VO avond moet helaas ook digitaal. 

Daarover later in deze nieuwsbrief meer.  

 

We zijn trouwens overweldigd door het enorme aantal 

knuffels dat al is ingeleverd voor de kinderen in  

Roemenië! In de aula hangt een groot visnet waar de 

kinderen ze in mogen gooien. Gisteren zijn daar alvast 4 
grote zakken knuffels uitgehaald, want het net begon 

flink te kraken en hangt bijna op de grond! Wat goed om 

te zien dat iedereen in deze tijd iets voor een ander kind 

kan doen.  

 

Hopelijk kan ik u in de volgende nieuwsbrief wat beter 

nieuws brengen en mogen er weer meer activiteiten  

gedaan worden. Ik ben in elk geval blij te zien dat de 
meeste ouders online of telefonisch de leerkrachten toch 

weten te vinden als er vragen zijn.  
 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 
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Ouderraad 

 

Het gaat dit jaar allemaal een beetje anders dan anders.  
Gelukkig is Sinterklaas wel in Nederland aangekomen en het is 

de bedoeling dat hij volgende week ook de Jozefschool  

bezoekt. Vol verwachting klopt ons hart…. De Ouderraad heeft 

mogen helpen bij de aanschaf van wat lekkers, helemaal  

verpakt, zoals dat in deze tijd vereist is. En vandaag hebben 

alle kinderen op school hun schoen gezet. De Ouderraad heeft 

Sint geholpen met het uitzoeken van schoencadeautjes, we 

hopen dus dat de Pieten vannacht de school weten te vinden. 
Ook de Kerst gaat anders. Inmiddels is het Kerstdiner  

gecanceld. In plaats daarvan gaan de kinderen met elkaar  

ontbijten. De Ouderraad zorgt voor iets te drinken bij het  

ontbijt en wellicht komt er nog een kleine verrassing. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al kort over de  

ouderbijdrage gehad. Inmiddels zijn de eerste herinneringen 

verstuurd. Mocht u deze ontvangen hebben, wilt u deze dan zo 
snel mogelijk voldoen? 

 

Wij wensen u alvast een fijn Sinterklaasfeest! 

Alvast noteren 
  
Ma 30-11   Bibliotheek les groep 6 

Ma 30-11   Spreekuur 

Vrij 4-12   Sinterklaasviering,  

   kinderen om 12.00 uur vrij. 
Ma 7-12 t/m wo 9-12  Oud papier actie 

Vrij 18-12   Kinderen om 12.00 vrij,  

   start kerstvakantie. 

VO avond 

 

In de kalender staat op 10 december een informatieavond voor 
ouders uit groep 8 gepland over het VO. Op dit moment is het 

nog niet mogelijk om zoveel ouders tegelijk op school uit te 

nodigen. Daarnaast volgen verschillende leerlingen uit groep 8 

een masterclass op het Adelbert en wordt die avond daar ook 

een bijeenkomst voor georganiseerd.  

Daarom hebben wij besloten dit jaar de presentatie te filmen 

en naar u toe te sturen. U kunt het filmpje dan rustig op een 

zelfgekozen moment bekijken en eventuele vragen daarna nog 
aan de leerkracht stellen.  



Onderzoek universiteit Leiden 

 

Aan de Universiteit Leiden wordt er onderzoek gedaan 

naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kin-
deren - oftewel de manier waarop kinderen in toenemen-

de mate hun emoties bewust ervaren en grip krijgen op 

emoties. Omdat emoties een zeer belangrijke rol spelen in 

de ontwikkeling van kinderen, is het van belang dat ze 

voldoende kinderen kunnen vinden om mee te doen aan 

het onderzoek.   

  

Heeft u een kind van 3,5 - 4,5 of 8-9 jaar oud die het leuk 
zou vinden om mee te doen aan het onderzoek? Stuur 

dan een mailtje naar leidenemotieonderzoek@gmail.com 

voor meer informatie! 
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Conciërge 

 

Onze conciërge Theo gaat per 1 december genieten van een 
welverdiend pensioen. Per 1 januari is Luuk Akerboom  

aangenomen om zijn plaats in te nemen. Luuk zal maandag, 

woensdagmiddag en vrijdag op de St. Jozefschool zijn.  

Op de overige dagen is hij op de St. Jan Baptistschool.  

 

We wensen Theo heel veel plezier en geluk met zijn pensioen.  

Luuk, welkom op onze school! 

Oudertevredenheid 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 
Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u informatie vin-

den over alle scholen in Nederland. Een van de onderdelen die 

u daar kunt vinden is hoe tevreden ouders en leerlingen zijn 

over de school. Om dit onderdeel te kunnen vullen voor onze 

school, vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen waarin u 

op verschillende onderdelen kunt aangeven of u tevreden bent 

en waar eventuele verbeterpunten liggen. 

 
Indien u de lijst nog niet heeft ingevuld vragen wij u of u dit 

nog deze week zou kunnen doen. Het invullen kost slechts en-

kele minuten. Met de resultaten kunnen wij het onderwijs voor 

uw kinderen verder verbeteren! 

 

U kunt de lijst invullen via  

https://onderzoek.scholenopdekaa...derzoek/HKCNFDS 

https://onderzoek.scholenopdekaa...derzoek/HKCNFDS

