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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 wij onlangs een goed overleg met
Mirakel hebben gehad?
 wij er samen voor willen zorgen dat de
kinderen op het plein op een plezierige
manier kunnen spelen?
dat we onze afspraken weer hebben
opgefrist?
wij ons beleid Sociale Veiligheid updaten?
wij hierin concretere stappen bij
grensoverschrijdend gedrag gaan hanteren?
hier een preventieve werking vanuit zal gaan?
leerlingen ook beter ervaren waar zij aan toe
zijn?
u na de vakantie verder geïnformeerd wordt?

Studiedag teamleden…
Op vrijdag 22 februari heeft het team een studiedag.
De onderwerpen zijn:

lesaanbod en lesrooster; hoe kunnen we onze
lessen nog beter afstemmen op onze kinderen?

Engels op de St Jozefschool, waar staan we nu?

We werken met ontwikkelteams waarin
leerkrachten in groepjes bepaalde thema’s
uitwerken, onderzoeken en doorontwikkelen.
Een van de ontwikkelteams is Engels. Onlangs
hebben alle groepen enkele Engels
inspiratielessen gekregen van onze Engelse
taalspecialist Tessa. We evalueren met elkaar
hoe deze manier van lesgeven bevalt en hoe we
verder het Engelse onderwijs willen gaan
vormgeven.
U leest het: interessant is het zeker.
Staking…
Om aan de politiek echt kenbaar te maken dat het
water aan het onderwijsveld aan de lippen staat èn
om de eisen kracht bij te zetten, wordt er wederom
op de St. Jozefschool gestaakt. Enerzijds vinden we
het natuurlijk fijn dat op korte termijn €35.000
bijkomt voor de werkdrukverlaging. Dit is
omgerekend (bijna) een fulltimebaan voor één
onderwijsassistent. Hier zouden we voor kunnen
kiezen. Anderzijds is meer salaris, na de jaren van
stilstand en de ongelijkheid met de het VO, echt een
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grote
eis. Wij vinden het vervelend dat we u wederom
opzadelen met zelf opvang regelen. We voelen ons
wel gesterkt dat er zoveel ouders begrip hebben
voor onze en de landelijke actie. Dank u daarvoor!
Verslag Kinderraad 21/2…
Bernard (6a)

Anna (5a)

Vivien (6b)

Meike (7a)

Dirk (5b)

Koen (7b)

Myrthe (8b)

Alex (8a)

De Kinderraad 2017 – 2018

Herkent u ze?:)

We hadden weer een afgevaardigde van de
Ouderraad op bezoek, Menno (ouder OR) schoof
aan bij ‘de club van 8’. De OR helpt ons met het
uitvoeren van plannen die in de Kinderraad naar
voren komen om zaken op school te verbeteren. De
Kinderraad helpt de OR weer om activiteiten die de
OR organiseert te optimaliseren met input van de
leerlingen van school. We zullen een aantal zaken
die besproken zijn hieronder samenvatten.

In samenwerking met de OR heeft de
Kinderraad geregeld dat er weer picknicktafels
op het plein komen waar kinderen rustig
bijvoorbeeld Pokémonkaarten kunnen ruilen.
Nu doen ze dat op de tafeltennistafels, maar als
anderen die willen gebruiken, moeten ze weg.
De tafels zullen worden uitgezocht en als het
weer wat mooier wordt, zullen ze worden
geplaatst.

De leden van de Kinderraad hebben de OR
input gegeven over wat zij belangrijk vinden
voor het eindfeest. Wat vinden ze leuk, wat
vinden ze minder leuk. De OR gaat hard
nadenken hoe ze dit feest met de input van de
Kinderraad (en dus de kinderen van school)
super leuk kunnen maken voor iedereen.

Ook is de OR druk bezig met het organiseren
van de Avondvierdaagse. De OR wilde weten
hoe ze meer kinderen van de bovenbouw
enthousiast kunnen krijgen om mee te blijven
lopen.
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De OR had ideeën en de
Kinderraad heeft daarover
meegedacht. Het belooft echt
iets moois te worden!
Ook hebben we een foto
gemaakt, zodat iedereen weet
welke leden er in de Kinderraad zitten dit jaar. Een
geweldig team, die hieronder!

Weet u het nog…
In het Pedagogisch Klimaat staat in ons beleid de
zin: school, domein van de kinderen. We hebben
om hier o.a. uitvoering aan te geven ook bepaald dat
ouders niet iedere dag in het lokaal komen. Ze
worden immers vanaf groep 4 steeds groter en
zelfstandiger. MAAR na iedere vakantie weer
lekker een week lang wel! Welkom dus!

Nieuwe teamleden starten…
Na de voorjaarsvakantie starten enkele nieuwe
teamleden. Zo start juf Annekee Bongenaar per 1
maart in de Zonnebloem naast juf Wendy. Juf Ytien
de Jongh start ook per 1 maart als HB / plus
specialist één dag in de week. Juf Lisette Kluppel
komt terug en start per 1 april 2 dagen in groep 3a
naast juf Mariette. Juf Marieke Mutgeert start ook 1
april 4 dagen in de vervanging voor juf Annemieke
(4a) die met zwangerschapsverlof gaat. En tot slot
komt meester Raymond (per 1 maart) ons team
fulltime versterken. Nu als onderwijsassistent in het
leerervaringstraject en volgend schooljaar mogelijk
als zij-instromer. Raymond is pedagoog van
opleiding en beroep en wil door de zijinstromersopleiding straks zijn
onderwijsbevoegdheid halen. Wij heten onze
nieuwe collegae van harte welkom.

Fijne vakantie…
Het team wenst u een heerlijke vakantie toe.

Kleuters naar het Tropenmuseum…

De afgelopen weken zijn de kleuterklassen om de
beurt naar het Tropenmuseum geweest. Ze hebben
een programma gevolgd dat ging over
'Werelddieren'. Kantjil (een dwerghertje uit Java
Indonesië) was jarig en de kinderen volgenden een
weg door het museum om dieren uit te nodigen voor
het feestje. De leeuw, de vogel, de olifant, de
kangoeroe, de krokodil. Allemaal zijn ze bekeken
en uitgenodigd voor het feestje. Als een trein of
vliegtuig reden en vlogen de kinderen door het
museum. Uiteindelijk was iedereen op het feestje en
de kinderen zongen nog even "panjang umurnya"
(lang zal ze leven) voor Kantjil. Het was een hele
belevenis!
Juf Daan (Klaproos)
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Belangrijke data…















ma 26 feb t/m vr 2 mrt
voorjaarsvakantie
 ma 5 mrt: school open om 8.20uur…
 ma 5 mrt: lessen starten 9.30uur
stipt…
woe 14 mrt staking team Sint Jozefschool…
ma 19 start kunstenaar Monet…
vr 23 mrt Palmpasen …
woe 28 mrt Paasviering…
do 29 mrt studiedag; kinderen zijn vrij…
vr 30 mrt Goede Vrijdag…
ma 2 apr 2e Paasdag…
di 16 apr Cito eindtoets gr 8…
woe 17 apr Cito eindtoets gr 8…
do 19 apr Cito eindtoets gr 8…
vr 20 apr Koningsspelen…
vr 1 juni Sponsorloop

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
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