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Beste ouders/verzorgers,













Wist u dat…
 dat wij als school veel aan
veiligheidspreventie doen?
 het magazijn altijd op slot zit?
wij binnenkort antislipstrippen op de trappen
krijgen?
het team ervoor zorgt dat er niet van de
trappen en door school gerend wordt?
wij geen aspirines of sinassprilletjes aan de
kinderen meer geven?
Willem elke dag 3 gele Victors met oranje
vlaggen aan de weg zet?
het deze week voor de duizendste keer is
geweest?
de deur bij het kleuterplein weer goed
beveiligd is met vingerstrips en touwkussen
tussen deur en deurkozijn?
wij aan de gemeente vragen voor betere
verlichting op de Kalfjeslaan?
de verkeerssituatie rondom halen en brengen
weer op onze veiligheidsagenda gaan
plaatsen?
wij al deze zaken met trouwe werklust en
liefde voor de zaak invullen?

Contactpersonen…
In een eerdere Nieuwsbrief heeft u
deze brief over de contactpersonen
als link aangetroffen. Er heeft een
kleine wijziging in personele
bezetting plaatsgevonden. Het
waren 3
leerkrachten
met deze taak
bezig en dat bleek
inefficiënt en niet nodig,
vandaar dat Juf Françoise
Blaauw vanaf heden geen
contactpersoon meer is. Juf
Charlotte (gr 7a) en meester
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Niels (gym) vervullen deze taak op onze school nu
met z’n tweeën. In de link kunt u nogmaals de brief
openen en de informatie over de rol en de invulling
van de taak van contactpersonen lezen.
Berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…
Zondag 15 februari
a.s. om 10.30 uur is
er in de
Augustinuskerk aan
de Kalfjeslaan weer
een gezinsviering met medewerking van het
kinderkoor “Prima Voce” onder leiding van Magda
Lesiak. Wij vieren deze zondag “Carnaval”. Twee
mooie verhalen rondom dit thema, waarvan één ook
de gelijkenis met het Joodse Poerimfeest laat zien.
Carnaval, de opmaat voor de vastenperiode. Vasten
wat weer gelijkenissen heeft met de Ramadan.
Van harte hopen wij dat veel verklede kinderen met
hun ouders zondag in de viering om half elf
aanwezig willen zijn. Voor de allerkleinsten is er
een gezellig samenzijn in de parochiezaal.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Oudertevredenheidsonderzoek…
In de nieuwsbrief
6 en 8 heeft u iets
kunnen lezen
over het schoolplan voor 2015-2019. Iedere school
in Nederland maakt voor de volgende periode een
nieuw schoolplan. In dit plan vermelden wij de
onderwijskundige-, organisatorische, personele – en
andere ontwikkelingen van de school. Ons bestuur
de ASKO heeft een eerste aanzet gegeven door het
opstellen van een koersplan. Tijdens de
aankomende studiedag van de teamleden gaan wij
ook met de toekomst aan de gang. De resultaten van
de audit en de lopende zaken worden verdiept en
geborgd. Voor het schoolplan is ook uw bijdrage is
van belang. Daarvoor komt via de mail de
oudertevredenheidsvragenlijst van Beekveld en
Terpstra uw kant op. Wij verzoeken u vriendelijk
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deze digitale vragenlijst zo spoedig mogelijk in te
vullen. U helpt ons zo het beleid en de
ontwikkelingen van de St Jozefschool mede vorm te
geven.
Wanneer kunt u de mail verwachten?

Dinsdag 3 februari ontvangt u de mail.
Er zijn bij school meerdere mailadressen bekend.
Wie ontvangt de mail?

Op beide mailadressen ontvangt u de mail.
Vullen we de vragenlijst dan allebei in?

NEEN, graag één vragenlijst per gezin
invullen.
Wie kan ik mailen als ons gezin niets ontvangt?

u kunt dan contact opnemen met onze ICTer Rinus Goede: r.goede@askoscholen.nl
Verkeerssituatie rondom school…
Met grote nadruk vragen wij
uw aandacht voor de
verkeersveiligheid rondom
school. Nu de herfststormen
overgegaan zijn in winterse
buien hebben onze kinderen
aanhoudend last van een
onveilige aankomst bij
school. Het grootste deel van
de kinderen komt lopend of
met de fiets (zelfstandig dan
wel onder begeleiding) naar
school. Aan beide kanten
(Kalfjeslaan en Doornburg) maken geparkeerde en
draaiende auto’s het voor hen moeilijk de oversteek
te maken. Bij Doornburg (het doodlopende stuk
langs het verzorgingshuis naar het fietspad) zijn aan
de ene kant van het verzorgingshuis parkeerhavens
en aan de andere kant is er de stoep. Voor enkele
ouders is het heel verleidelijk om de auto zo ver
mogelijk door te rijden en langs of half op de stoep
de auto te parkeren. Om vervolgens later uit het
doodlopende stuk achteruit te rijden of te keren. Dit
maakt de situatie voor voorbijfietsende kinderen in
leeftijd van 4 t/m 12 gevaarlijk. Zeker wanneer ook
nog eens portieren voor kinderen onverwacht
geopend worden. Sinds het betaald parkeren is het
stopverbod aan de zijde van de stoep weggehaald.
Wij ondernemen als school actie om dit verbod
weer gerealiseerd te krijgen, zodat handhaving
hierop mogelijk wordt. Tot dan vragen wij
gemotoriseerd brengende ouders hun auto aan de
Cuserstraat te parkeren en de laatste meters lopend
af te leggen. Zodat het voor alle kinderen veilig
wordt. Ook aan de Kalfjeslaan speelt het aanrijden
een gevaarlijke rol, want hier trotseren de kinderen
ook nog doorgaand verkeer. De foto zegt eigenlijk
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wel genoeg.

Heel graag uw persoonlijke medewerking!
Staan de fietsen veilig…
Uit bronnen is vernomen dat er in Randwijck fietsen
ontvreemd worden. Laat geen fietsen
’s avonds bij school staan. Het
hek rondom school is ’s nachts
wel op slot, doch een sluwe
ontvreemder (zien er niet allemaal
zo herkenbaar uit als op het
plaatje) laat zich wellicht daardoor niet
tegenhouden.
Klaproosjes vieren juffenfeest…
In deze periode van hard werken wordt er toch in
een enkele groep weleens een feestje gevierd. Zo
vierden de kleuters van de Klaproos deze week de
verjaardag van de juffen. Kijkt u maar voor een
impressie bij de website bij de Klaproos
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ST. DARTELHONK…

Op de St. Dartelhonk vieren wij op 11 februari
carnaval met een groot verkleedfeest, spelletjes,
optredens, modeshows etc. Een ding staat vast: de
school, de kinderen en ook de leerkrachten zijn deze
dag verkleed!
Kom allemaal woensdag 11 februari iets eerder naar
school, want van 8.20u tot 8.30u knalt de muziek
uit de speakers op het schoolplein en zullen de
leerkrachten en de leerlingen een optocht/polonaise
houden over het schoolplein! Daarna is de
sleuteloverdracht aan prins en prinses carnaval!
De kinderen zijn die dag gewoon om 12.15 uur uit
en nemen gewoon hun fruit en drinken mee.
Wij hopen op een gezellige dag!
Alaaf!
p.s. het team en de kinderen zouden het zeer op prijs
stellen als ook u als ouder voor deze gelegenheid die
‘Mien waar is mijn feestneus’ opzet, de lolbroek aantrekt,
de polonaise mee host en op de muziek meedeint om de
carnavalssfeer direct neer te zetten. Ongetwijfeld zit het
oude studentenfeestje bij u nog wel in benen;) !

Belangrijke data…


di 10 feb ouders versieren de

school







woe 11 feb carnaval
do 12 feb 1e rapport mee
ma 16 en di 17 feb rapportgesprekken
vr 20 feb studiedag; kinderen zijn vrij
ma 23 feb t/m vr 27 feb voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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