Beste ouders,

Ouderraad

De coronamaatregelen worden weer steeds strenger.
Gelukkig kunnen de scholen nog open blijven en hoeven
we geen thuisonderwijs te geven. De afgelopen weken
hebben wij zelf ook te maken gehad met leerlingen en
leerkrachten die verplicht thuis moesten blijven. Gelukkig
is ons systeem daar nu op ingericht en kunnen deze leerlingen thuis een groot deel van het onderwijs toch meedoen.

Ondanks alle aangepaste regels probeert de Ouderraad om
zoveel mogelijk van de gewone activiteiten die zij helpt te organiseren te laten doorgaan, maar dan net even anders dan gewoonlijk. Met veel creativiteit proberen de leerkrachten de komende feestdagen vorm te geven en wij dragen daar graag ons
steentje aan bij.
Terugkijkend op de activiteiten van de laatste tijd, hebben we
allereerst de schoolfotograaf op bezoek gehad. U heeft inmiddels een kaartje ontvangen waarop een inlogcode staat. U kunt
via internet de foto’s bekijken, bestellen (graag voor 8 november a.s.) en betalen. De bestelde foto’s worden op school afgeleverd en aan uw kind meegegeven.
Verder was het op 5 oktober jl. “De Dag van de Leraar”. De
Ouderraad heeft gezorgd voor een
kleinigheidje. Alle medewerkers van
de Jozefschool ontvingen een zakje
bolletjes met een kaartje met daarop
de tekst “Bedankt voor de goede
zorgen voor onze (studie)bolletjes!
(zie foto).
Om alle activiteiten mogelijk te maken, vragen wij een kleine bijdrage.
Begin oktober heeft u de factuur
voor deze ouderbijdrage ontvangen. Mocht u deze factuur nog
niet hebben voldaan, vragen wij u dit alsnog zo snel mogelijk te
doen. Alvast bedankt voor de moeite!

Deze maatregelen betekenen echter ook dat we een andere maand december gaan beleven dan we gewend zijn.
We zullen alle activiteiten zonder ouders moeten doen.
We zijn daarom al druk bezig met een alternatief
programma voor de feestdagen om er toch een gezellige
draai een te kunnen geven.
Gelukkig is er ook nog goed nieuws te vertellen. We breiden ons team namelijk uit met een vakleerkracht Engels
(zie verderop in deze nieuwsbrief) en op de vacature voor
een nieuwe conciërge hebben we heel erg veel goede
sollicitaties gehad. Morgen gaan we daar de eerste
gesprekken voor voeren met een aantal kandidaten. In
de volgende nieuwsbrief hoop ik ook de nieuwe conciërge
aan u voor te kunnen stellen.
Met vriendelijke groet,
Jos Dohle
Warme trui mee!
In deze tijden met corona, is de ventilatie in de school
nog belangrijker geworden. Om te kunnen voldoen aan
de ventilatienormen moeten ook tijdens de lessen de ramen open staan. Nu het buiten steeds kouder wordt,
wordt het dat in een klas met open ramen natuurlijk ook.
Wilt u er daarom op letten dat uw kind altijd een warme
trui of vest bij zich heeft?

MR
Op 6 oktober jl. is de MR weer bijeen geweest en hebben we
juf Kirsten als nieuw lid mogen verwelkomen. Onder leiding van
onze nieuwe voorzitter, Lukas Stein, hebben we oa. gesproken
over duurzaamheid, zaken rondom Corona, de AVG, het taakbeleid en het aankomende inspectiebezoek in december. Meer
informatie over de MR en de MR-leden kunt u terugvinden op
de website. Onze volgende vergadering is op 12 januari 2021.

Leerkracht Engels
Vanaf aanstaande maandag zullen alle groepen de Engelse lessen niet meer van de groepsleerkracht krijgen, maar
van een nieuwe vakleerkracht: Paulien Lammers.
Paulien heeft Engels gestudeerd in Nederland en Engeland, de lerarenopleiding gedaan en daarna veel ervaring
opgedaan in zowel het lesgeven als het ontwikkelen van
lesmateriaal voor verschillende grote uitgeverijen. Wij
denken dan ook met haar expertise ons Engels onderwijs
een flinke impuls te kunnen geven.

Leerlingenraad
Voor de vakantie hebben we in groep 6, 7 en 8 verkiezingen
gehouden voor de leerlingenraad. Voor de leerlingenraad worden jaarlijks twee leerlingen uit alle drie de groepen gekozen.
Zij mogen meedenken en –beslissen over onderwerpen op
school. Voor de verkiezingen mochten ze ook zelf een plan indienen. Die plannen zijn besproken tijdens het eerste overleg.
In de leerlingenraad zitten dit jaar Majdouline en Carly uit
groep 6, Romy en Levi uit groep 7 en Charlotte en Justin uit
groep 8.

Alvast noteren

Verkeersexamen groep 7

Ma 16-11 t/m woe 18-11 Oud papieractie
Ma 16-11 t/m do 26-11
Oudergesprekken groep 3
Do 19-11 Studiedag, alle kinderen vrij

Het verkeersexamen voor groep 7 bestaat uit een digitale toets
en een praktijkoefening. Dit jaar zal de digitale toets
plaatsvinden op 29 maart. Wanneer de praktijkoefening is,
is op dit moment nog niet bekend.
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