Beste ouders,
Morgen begint voor alle leerlingen de voorjaarsvakantie. De leerkrachten eindigen deze week met een studiedag. We hebben even
overwogen om ook deze studiedag “terug te geven”, maar dan
blijven er veel ontwikkelingen in de school te lang stil liggen en
daarnaast zijn er ook veel gezinnen die al rekening hebben gehouden met een vrije dag.
Onderdelen die morgen op de studiedag aan bod komen zijn onder andere technisch en begrijpend lezen, bewegend leren, het
analyseren van de resultaten van de leerlingen middels groepsplanloos werken en de begeleiding van meerbegaafde leerlingen
in de klas.
Deze week zijn ook de rapportgesprekken en adviesgesprekken
geweest. Voor het eerst hebben we die helemaal online
gehouden. In de meeste gevallen ging dat gelukkig heel goed.
We hopen dat we aan het eind van het schooljaar de ouders ook
weer fysiek op school kunnen ontvangen op de spreekuren.
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt thuis. We
zien dat sommige kinderen niet alleen de verplichte 30 opgaven
per vak maken, maar soms tot wel 200 opgaven! We zijn blij dat
we vorige week weer open mochten en alle kinderen weer op
school konden verwelkomen. Het blijft toch makkelijker om
iedereen in de klas te helpen dan thuis online. Ik wil een groot
dankwoord uitspreken aan alle ouders die wekenlang keihard
hebben gewerkt om de kinderen zo goed mogelijk te helpen. Nu
gaan we allemaal even lekker genieten van een week zonder
schoolwerk en daarna zien we hopelijk iedereen weer gezond
terug op school.
Namens alle leerkrachten wens ik u een hele fijne
vakantie!
Met vriendelijke groet,
Jos Dohle
Alvast noteren
Vrij 19-2
Ma 22-2 t/m vrij 26-2
Ma 1-3 t/m wo 3-3

Studiedag, alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Oud papier actie

MR
Onlangs heeft Renee van Gemeren aangegeven dat zij aan het
eind van het schooljaar gaat verhuizen. Er komt dus een plek in
de oudergeleding van de MR vrij. Binnenkort ontvangt u meer
informatie over de vacature en hoe u daarop kunt reageren.
Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen, zullen er
verkiezingen worden gehouden.
Vakantie 2021/2022
Herfstvakantie

18-10-21

t/m

22-10-21

Kerstvakantie

27-12-21

t/m

07-01-22

Voorjaarsvakantie

28-02-22

t/m

04-03-22

Meivakantie

25-04-22

t/m

06-05-22

Zomervakantie

11-07-22

t/m

19-08-22

Ouderraad
De Ouderraad gaat ook met de tijd mee, voor het eerst in de
geschiedenis hebben we digitaal vergaderd, omdat het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen.
Leuk was het natuurlijk niet, maar wel efficiënt. We hebben
gepraat over de dingen die dit jaar helaas niet doorgaan en
natuurlijk over dingen die hopelijk nog wel mogelijk zijn.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat in ieder geval het schoolreisje
dit jaar kan plaatsvinden. We gaan er alles aan doen om het
mogelijk te maken met de hele school op schoolreis te gaan.
Mocht het echt niet lukken, zullen we net als afgelopen jaar de
betaalde ouderbijdrage voor het schoolreisje doorschuiven naar
het komende jaar.
Geen reden dus om de bijdrage niet te voldoen. Inmiddels is de
tweede termijn verstreken. Mocht u de (volledige) ouderbijdrage
nog niet hebben voldaan, wilt u hier dan zo snel mogelijk voor
zorgen? Dit kan op IBAN NL96RABO0192312855 tnv Oudervereniging St. Jozefschool onder vermelding van de naam en groep van
uw kind.
Omdat we blij zijn dat de scholen weer open zijn, heeft de
Ouderraad gezorgd voor een Valentijnscadeautje (zie foto) voor
alle leerlingen en leerkrachten. Op vrijdag 12 februari werden alle
kinderen verrast met
deze pen.

Schoolzwemmen groep 3 en 4
De afgelopen jaren hebben groep 3 en 4 bij ons elk een half jaar
schoolzwemmen gehad, zodat de kinderen in totaal één heel jaar
zwemonderwijs kregen. Wij hebben besloten dat te veranderen
naar het hele jaar in groep 4. De ervaring leert dat kinderen dan
motorisch meer klaar zijn voor het zwemonderwijs en zo sneller
kunnen leren. Daarnaast zijn we aan het bekijken hoe we kinderen die eind groep 4 nog geen diploma hebben, verder kunnen
helpen. Omdat de huidige groep 4 door de corona maatregelen
nog nauwelijks zwemonderwijs heeft gehad, hebben wij besloten
de wijzigingen per direct door te voeren. Dat betekent dat groep 3
dit schooljaar niet meer gaat zwemmen. Zodra de zwembaden
weer open mogen krijgt groep 4 weer zwemles tot het eind van
het schooljaar.
Luizencontrole
Wilt u thuis met enige regelmaat uw kind controleren op hoofdluis? Normaal gesproken gebeurt dat na elke vakantie op school,
maar door de corona maatregelen mag dat nu niet. Heeft uw kind
hoofdluis? Geef het dan alstublieft door aan ons.
Thuis plassen
De laatste tijd zijn er opvallend veel kinderen die bij de start van
de schooldag direct naar het toilet moeten. Hierdoor staan ze
soms lang op elkaar te wachten en dat is zonde van de lestijd.
Wilt u uw kind thuis laten plassen voor hij/zij naar school komt?
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