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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 de wandelpieten op school zijn
geweest?
 zij door schoorsteenwerkzaamheden
veel vegen op hun gezicht hadden?
zij de eerste letter van de namen van kleuters
in pepernoten kunnen strooien?
zij in de Zonnebloem een enorm cadeau
brachten?
vele kinderen de hele dag met een glimlach
van plezier en spanning rondhuppelden.
u hier en hier even een blik kunt werpen?



Wat vinden wij goed aan ons onderwijs en
welke zaken vinden wij belangrijk om ook te
leren en hoe? Wat kunnen de juffen en meesters
daaraan nog verbeteren?
In de bespreking kwam al een aantal punten naar
voren, dat gestart wordt:

In ieder klas komt een ideeënbus, die de
kinderraad leegt voor iedere vergadering.

De kinderraad gaat met juf Reina spreken.
Waarover? Dat volgt later.

Er wordt een afspraak gemaakt met de
Ouderraad, omdat de OR dat ook graag wil.
Gekeken wordt of er samengewerkt kan
worden, want de OR heeft ook budget.

MR…

De MR is dit schooljaar weer
voortvarend van start gegaan,
en heeft inmiddels al weer
twee vergaderingen gehad.
Achter de inlog treft u de
notulen van de eerste vergadering. De rollen en
taken zijn verdeeld, een MR training is ingepland
voor de nieuwe leden, en de speerpunten zijn
bepaald. D.m.v. 3 commissies zullen wij ons vooral
richten op:
1. Groeiplan
2. Communicatie
3. Onderwijsaanbod
Over deze 3 onderwerpen zult u zeker nog meer van
ons horen, maar voelt u zich ook vrij om zelf uw
mening en input te delen! Spreek ons gerust aan, of
stuur een mail naar stjozef.mr@askoscholen.nl.
Kinderraad…

De Kinderraad is bij elkaar
geweest. Dit jaar niet meer onder
begeleiding van juf Françoise en juf
Mirjam, maar nu met juf Daan van
de Klaproos. Er zijn nieuwe leden, dus was de
eerste activiteit een voorstelrondje. Twee leden van
vorig jaar en maar liefst 6 nieuwe leden: Alex (8a),
Myrthe (8b), Meike (7a), Koen (7b), Bernard (6a),
Vivien (6b), Anna (5a) en Dirk (5b). Samen hebben
ze besproken wat de Kinderraad wil gaan doen.

Wat vinden we goed aan onze school en wat
kan er nog beter?
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Morgen studiedag…
Morgen, vrijdag 24 november, hebben de teamleden
een studiedag. De kinderen zijn dus vrij. Wat gaat
het team doen?

Opfrissen en verdieping van het ‘leren zichtbaar
maken’;

Effectieve instructie: lesdoelen en
succescriteria;

Samen lesvoorbereidingen maken.

Onze schoolontwikkeling gaat gestaag voort.
Wetenschappelijke inzichten benutten we continu
om de kwaliteit op orde te houden en te verbeteren.
Ontwikkelen staat gelukkig ook hoog op de
politieke agenda en bij de besturen. Het is daarom
van groot belang dat, omdat iedereen het nut ziet
van scholen als ‘professionele lerende organisaties’,
er natuurlijk ook voldoende geïnvesteerd wordt. En
zo is de aankondiging van de studiedag een mooi
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bruggetje naar de financiële eisen die leerkrachten
en besturen nog steeds richting kabinet hebben. Het
Front PO heeft wederom een actie aangekondigd op
12 december als de gesprekken niets opleveren.
Geeft de Sint Jozefschool wederom gevolg aan de
stakingsoproep? Dat zou zomaar het geval kunnen
zijn. Houdt u er in ieder geval al vast rekening mee.
Wij informeren u zo spoedig mogelijk.
Actie Edukans Schoenendoos…
De kinderen van de groepen 1
t/m 5 mogen meedoen aan de
actie schoenendoos. Deze
actie is een initiatief van de Ouderraad. Ieder kind
wordt gevraagd thuis een schoenendoos te versieren
en die te vullen met voorwerpen, die voor kinderen
uit andere landen interessant zouden kunnen zijn.
De gevulde schoenendoos mag op school in de
hallen neergezet worden. De ouderraad zal ervoor
zorgen dat de schoenendozen weggebracht worden
naar het verzamelpunt. Voor de vervoerskosten
wordt uw bijdrage middels een machtiging
gevraagd. In de groepen zal een filmpje bekeken
worden, zodat het voor de kinderen duidelijk wordt
voor wie zij een schoenendoos vullen. Een mooi
initiatief toch? Doet uw kind mee? Lees dan snel de
folder en/of kijk even op Edukans schoenmaatjes.
Start:13 nov…uiterste inleverdatum 29 nov…

Kinderopvang Mirakel
bestaat 25 jaar…
En dat hebben we op alle vestigingen
gevierd met een week vol
activiteiten. Op BSO Kalfjeslaan zijn
we gestart met cupcakes versieren,
een heerlijke activiteit. De volgende
dag hebben we een stormbaan beklommen, er was
een bingo waar natuurlijk leuke prijzen mee te
winnen waren. We hebben nog een dag
Oudhollandse spelletjes gespeeld en op de laatste
feestdag konden er reptielen geaaid worden. De
kinderen hebben genoten!
Wilt u eens komen kijken? Wij
nodigen u graag uit voor een
rondleiding. U kunt hiervoor
contact opnemen met ons afdeling
plaatsing en planning 020 – 661
3035 of mailen naar
info@kdvmirakel.nl.
Belangrijke data…













vr 24 nov studiedag 2…
vr 1 dec sinterklaasfeest tot 12.30u…
woe 6 dec school start om 9.30…
week 20 nov gr 5 t/m 8 start
mediawijsheid…
29 nov inleveren schoenendoos…
do 21 dec school tot 12.00uur…
do 21 dec kerstdiner 17.30 uur
do 21 dec kerstborrel glühwein voor ouders…
vr 22 dec school tot 12.00uur…
vr 22 dec tot zo 5 jan kerstvakantie…
ma 6 jan school start om 8.30…

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

LET S.V.P. OP…
Op vrijdagochtend rond 11.45
komen er regelmatig al ouders het
schoolplein op omdat de school
om 12.00uur voor de jongste
groepen uitgaat. MAAR de peuters spelen dan op
het schoolplein. We constateren dat vaak de hekken
niet gesloten worden! Met alle mogelijke gevolgen
van dien! Daarom onze schoolregel: ouders wacht
buiten het hek tot de peuters om 11.55u naar binnen
gaan. Zij zijn daar stipt in.
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