
Beste ouders, 

 

De afgelopen weken hebben we helaas regelmatig groepen naar 

huis moeten sturen. Sinds ik in 2004 begonnen ben als leerkracht 

op de St. Jozefschool, hebben we dat nooit hoeven doen. Corona 

verandert daar helaas alles in. Drie groepen zijn tijdelijk in 

thuisquarantaine geplaatst en door ziekte van beide leerkrachten, 

kon ook een groep een hele week niet naar school komen. Wij 

proberen uiteraard op alle mogelijke manieren dit te voorkomen, 

maar in de huidige tijd lukt dat helaas niet altijd. De beperkte 

groep invallers waar we normaal een beroep op kunnen doen, is 

dagelijks op verschillende scholen nodig. Gelukkig leidde mijn 

bericht van vorige week tot een nieuwe leerkracht waar ik dit jaar 

een beroep op kan doen. Joyce, de moeder van Elise uit groep 8, 

heeft aangeboden te kunnen invallen en daar heb ik gisteren ge-

lijk dankbaar gebruik van gemaakt! Verderop in deze nieuwsbrief 

vindt u trouwens nog meer personele wijzigingen. 

 

Deze week heeft groep 8 de Centrale Eindtoets afgerond. Geluk-

kig kon iedereen deze week weer op school zijn. Het wachten is 

nu op de uitslag, zodat alle kinderen hun definitieve advies kun-

nen krijgen. Helaas hebben we het kamp voor groep 8 in Ermelo 

af moeten zeggen, maar er wordt al druk gewerkt aan een ver-

vangend programma waarbij de kinderen net als vorig jaar een 

nacht op school slapen.  

 

We gaan naar de laatste schoolweek voor de meivakantie. Ik 

hoop van harte dat er geen nieuwe besmettingen opduiken en dat 

iedereen straks gezond kan genieten van de vakantie. Ik wens 

hierbij iedereen alvast een fijne vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 
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Te laat komen 

 

De laatste tijd komen weer steeds meer kinderen te laat. De deur 

staat 15 minuten open, dus er is echt voldoende tijd om gespreid 

binnen te kunnen komen. Bij leerlingen waar het vaker voorkomt, 

wordt nu samen met de leerling een “te laat kaart” van de leer-

plichtambtenaar ingevuld. Daarop staat na elke drie keer te laat 

komen wat de volgende consequentie is.  

Alvast noteren 
  
Di 27-4   Koningsdag, alle kinderen vrij 

Ma 3-5 t/m vrij 14-5   Meivakantie 

Ma 17-5 t/m woe 19-5   Oud papier actie 

Ma 24-5   Pinksteren, alle kinderen vrij 

Ouderraad 

 

Het is inmiddels eind april en wij beginnen al met het nadenken 

over de laatste activiteiten van het jaar. In de laatste vier maan-

den van het jaar hebben we altijd flink wat activiteiten, maar he-

laas is het nog steeds onzeker wat er wel en niet door kan gaan. 

Wij proberen zoveel mogelijk om te denken om - soms net even 

iets anders – voor de leerlingen en leerkrachten op de Jozefschool 

iets extra’s te betekenen. Tijdens het paasontbijt op school waren 

er extra krentenbollen, chocoladelolly’s en paaskoekjes. Ook het 

drinken was door de Ouderraad verzorgd. 

Als alternatief voor de Koningsspelen heeft de Ouderraad een 

prijsvraag uitgeschreven. Alle leerlingen zijn gevraagd een 

“Cadeau voor de Koning” te maken. Dit mag een knutselwerk, 

tekening of kleurplaat zijn. De uiterlijke inleverdatum is vrijdag 23 

april. In het weekend zal de jury zich over de inzendingen buigen 

en maandag volgt de prijsuitreiking. De jurering is in de zeer kun-

dige handen van oud-leerkrachten Juf Trees en Juf Ingrid, die erg 

benieuwd zijn naar de creatieve uitspattingen. In elke klas is een 

mooie prijs te verdienen, dus het is zeker de moeite waard om 

mee te doen. Wij wensen jullie allemaal een fijne Koningsdag en 

alvast een fijne meivakantie! 

Verkeersexamen groep 7 

 

Vorige week hebben alle leerlingen van groep 7 het theoriege-

deelte van het verkeersexamen gedaan. Alle leerlingen zijn hier-

voor geslaagd en mogen nu gaan oefenen voor het praktijkexa-

men later dit schooljaar. 

Koningsspelen 

 

Omdat wij de verschillende groepen niet mogen mixen en zo min 

mogelijk externen betrekken bij het onderwijs, hebben wij beslo-

ten dit jaar geen Koningsspelen te houden. De afgelopen jaren 

hebben wij de Koningsspelen samen met de St. Jan Baptistschool 

gedaan en daarbij zo’n 50 vrijwilligers nodig gehad. Dat kan op dit 

moment helaas echt nog niet. Na de lange periode van thuison-

derwijs, kunnen we daarnaast de lestijd goed gebruiken.  

We volgen maandag dus het normale lesprogramma op school, 

waarbij ook tijd wordt ingeruimd voor spelletjes of extra lang bui-

ten spelen.  

Personele wijzigingen 

 

Juf Daphne, leerkracht in groep 8, is in verwachting. Zij is tot de 

meivakantie nog in groep 8 aanwezig. Daarna wordt zij vervangen 

door juf Monique. Juf Petra blijft uiteraard gewoon haar eigen 

dagen doen.  

 

Sinds deze week hebben wij twee nieuwe collega’s aangenomen 

om ondersteunende werkzaamheden te doen in alle groepen. Dit 

is mogelijk dankzij de subsidie “Meer handen in de klas”. Op 

maandag en dinsdag komt Roxanne van Hemert ons ondersteu-

nen. Op donderdag en vrijdag doet Mirte Hazes dat. Beide dames 

studeren momenteel aan de PABO in Leiden en hebben dit jaar 

stage gelopen in onze groep 7. Dankzij hun inzet kunnen we nog 

meer leerlingen individuele aandacht geven in de klas.  

Hoofdluis 

 

Er is hoofdluis geconstateerd in verschillende groepen. Deze week 

hebben wij in elk geval meldingen gekregen van leerlingen uit 

groep 1/2 A, 3, 4 en 6. Wij kunnen in verband met de corona-

maatregelen de leerlingen momenteel niet door ouders op school 

laten controleren. Wilt u daarom thuis uw eigen kind even goed 

controleren en indien nodig behandelen? 

Jongere broertjes/zusjes aanmelden 

 

Voor jongere broertjes en zusjes is er altijd plek op onze school. 

We willen echter wel graag zo snel mogelijk weten dat ze komen, 

zodat we niet teveel andere leerlingen aannemen. Wilt u alstu-

blieft jongere broertjes en zusjes nu alvast aanmelden? Er komen 

veel verzoeken voor nieuwe leerlingen binnen en in sommige ja-

ren is daar nog slechts een enkel plekje beschikbaar. 


