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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 de laatste loodjes zwaar wegen?
 de laatste periode lang is?
 wij veel vermoeide kinderen zien?
de aantredende zomer hier ook debet aan is?
er meer (slaap)feestjes zijn?
het kenmerk van ‘n slaapfeestje is dat er niet
geslapen wordt?
er ook veel BBQ’s en borrels zijn?
er daarom later naar bed gegaan wordt?
dit regelmatig naast moeheid ook onderling
spanning en irritaties oplevert?
het opstarten op school en op het tijd komen
hierdoor bemoeilijkt wordt?
wij niet belerend willen overkomen?
wij toch uw aandacht vragen voor de
ERREN?
aandacht voor ‘rust’, regelmaat’ en ‘reinheid’
er best nog toe doen?

Groei van de St. Jozefschool…
In eerder schrijven hebben we
u meegenomen in het
onderwerp: groei van de
school, het waarom en hoe het
verwezenlijkt gaat worden.
We zijn met elkaar wederom een fase verder. Hier
enkele algemene zaken:

De voorbereidingen voor de verbouwing
verlopen voorspoedig en gestaag…

Doch er wordt nog niet gestart met deze
verbouwing…

De start staat gepland op juli 2019…

Aankomend schooljaar starten we met drie
groepen 3…

We hebben 6 reguliere kleutergroepen en
kunnen gedurende het jaar twee
instroomgroepen inregelen…

We hebben externe extra lokalen nodig…

Twee groepen (leest u graag hiervoor de
bijlage) worden gehuisvest in een ander
gebouw…

Deze ouders en leerlingen zijn al op de
hoogte…
In de bijlage treft u meer informatie.
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Laatste loodjes…

Voor de grote vakantie zijn wij enorm druk met de
voorbereidende werkzaamheden voor het schooljaar
2018-2019. We hebben het jaarrooster al bijna rond.
De vakanties hebben we u al medegedeeld
weliswaar nog onder voorbehoud. We willen nog
één studiedag met de OMR bespreken en dan
ontvangt u spoedig alle vrije dagen in een schema.
Natuurlijk zijn we volop met de grote puzzel bezig:
welke leerkracht staat waar volgend jaar? Voor u en
de kinderen altijd een belangrijke vraag. Er lopen
op dit moment nog wat sollicitaties. Er is een
werkdrukakkoord tussen de minister en de bonden
afgesproken, dus kunnen we investeren in meer
handen in de groep ter verlaging van de werkdruk
voor leerkrachten. Ook zijn we volop bezig met
onze zij-instromers. In verband met het
lerarentekort investeren wij zelf, zoals u weet, in
onderwijzend personeel. Naast deze onderwerpen
en de verhuizing naar de dislocatie hebben we ook
nog spannende plannen om de doorgaande lijn
tussen de kleutergroepen en de groepen 3
onderwijskundig te optimaliseren. Wij hopen hier
praktisch een impuls aan te kunnen geven. Wij
vragen u nog even geduld voor het uiteindelijke
resultaat van bovengenoemde werkzaamheden.
Natuurlijk wel ons Eindfeest…

Het einde van het schooljaar nadert alweer snel en
zoals elkaar jaar wordt er weer een spetterend
eindfeest georganiseerd en wel op vrijdag 13 juli as.
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Om van dit feest een nog groter succes te maken,
zijn wij opzoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten om (1, 2 of 3 uurtjes), om diverse spellen te
begeleiden. Limonade, ijsjes, chips of popcorn uit te
delen. Of die willen helpen bij het schminken en
taartjes versieren. Aanmelden kan bij de
klassenouders.
Alvast bedankt voor jullie aanmeldingen en tot de
13 juli.
Team Eindfeest
Belangrijke data…








ma 25 jun startadviesgesprekken gr
7…
 di 26 jun startadviesgesprekken gr 7…
 do 5 jul kleuterfeest voor
genodigden…
di 10 jul musical gr 8 voor genodigden…
woe 11 jul musical voor genodigden…
vr 13 jul school uit om 12.00u…
vr 13 jul Eindfeest start om 17.00u…
vr 20 jul school tot 12.00uur…

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