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Agenda april 

Datum Activiteit groep 

1 april Start RT juf Marijke  

2 april Bestuursvergadering  

2 april Bezoek Teylers museum Groep 7 

3 april  Overdracht Bevrijdingsmonument Groep 7 

3 april Nationale rekendag Groep 1 t/m 8 

3 april MR- vergadering  

4 april Schriftelijk verkeersexamen Groep 7 

9 april Screening GGD Groep 2 en 7 

10 april Bezoek Moskee Groep 7 en 8 

10 april Inloopochtend Da Vinci Groep 3 t/m 8 

10 april Start Splitsochtenden Groep 1 en 2 

11 april Paasviering Kerk Groep 1 t/m 8 

15 april Screening GGD Groep 2 

17 april Aulaochtend  Groep 3 

16 en 17 april Centrale eindtoets CITO Groep 8 

18 april Paasontbijt Groep 1 t/m 8 

19 april t/m 3 mei Meivakantie Groep 1 t/m 8 

4 mei Stille tocht Dodenherdenking Groep 7 en iedereen die wil 
komen. 

 

Lustrum 

In de week van 18 t/m 22 maart hebben we samen ons Lustrumfeest mogen vieren. Dankzij 

de inspanningen van de lustrumcommissie, de kinderen, het team en vele hulpouders 

hebben we er samen een prachtig feest van gemaakt. Deze week werd maar weer eens heel 

duidelijk dat een kleine school grote dingen kan doen. De saamhorigheid, het plezier en de 

zorg voor jong en oud kenmerkt onze school. We kijken allen vol trots terug op een prachtige 

week.  

 



Visie 

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met ons visietraject. Het team, het bestuur en de 

MR zijn destijds gezamenlijk met elkaar in gesprek gegaan welke richting welke we als 

school willen gaan volgen. Daarbij hebben we ook de input gebruikt die u heeft gegeven. Dit 

alles heeft geresulteerd in een nieuw geschreven visie. Kernwaarden die hierbij centraal 

staan zijn: uitdagend onderwijs, eigenaarschap, talentontwikkeling en thematisch werken. In 

de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de geschreven visie aan. Deze dient als uitgangspunt 

voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Op dit moment zijn we druk bezig om dit 

schoolplan vorm te geven waarbij we ons jaarlijks doelen stellen. Op deze manier bouwen 

we verder aan kwalitatief goed onderwijs welke recht doet aan onze leerlingen. 

Website 

De afgelopen weken hebben we veel tijd besteed aan het up to date brengen van onze 

website. Het lustrumfeest, de nieuwsbrieven en het actualiseren van schoolactiviteiten 

hebben een mooie plek op de site gekregen. Het volledig bijwerken van de website zal nog 

enige tijd in beslag nemen, maar valt u iets op wat niet klopt of heeft u tips, dan horen we dit 

graag. U kunt uw feedback sturen naar administratie@dejosephschool.nl . We nodigen u 

graag uit om weer regelmatig een kijkje te nemen op de site www.dejosephschool.nl 

Nog even dit: er staat een aantal foto’s op de website waar ook kinderen op te zien zijn. Er is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u eerder ingevulde wensen wat betreft de 

privacy van uw kind. Helaas hebben we nog steeds niet van alle ouders het in september 

uitgedeeld invulformulier teruggekregen, waardoor we niet van alle ouders hun wensen 

kennen op dit gebied. Wilt u dit formulier alsnog inleveren bij de leerkracht van uw kind? 

 

Remedial teacher 

Vanaf 1 april start juf Marijke de Lange bij ons op school als remedial teacher op maandag- 

en donderdagochtend. Juf Marijke heeft veel ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en 

heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de individuele begeleiding van kinderen. Naast 

haar grote inhoudelijke kennis van leerlijnen en methodieken is zij ook zeer bekwaam in het 

motiveren en enthousiasmeren van kinderen voor het leren op zich. Dit sprak ons erg aan in 

haar en we zijn dan ook erg blij dat ze ons team komt versterken. In de volgende nieuwsbrief 

zal ze zichzelf aan u voorstellen. 

 

Vervanging leerkrachten 

Helaas hebben ook wij deze week voor het eerst een groep geen onderwijs kunnen geven, 

omdat we geen vervangende leerkracht hebben kunnen vinden. We betreuren dit zeer met 

name omdat het ons tot nu altijd nog gelukt is. Het landelijke probleem van een tekort aan 

onderwijzend personeel werd op deze manier ook op de Josephschool gevoeld. Graag 

komen we in contact met mensen die een onderwijsbevoegdheid hebben. Kent u iemand of 

bent u zelf in het bezit van een PABO-diploma dan horen we dit graag.  

 

Berichten vanuit het team 

Op 9 maart hebben juf Nienke en haar partner Onno een prachtige dochter gekregen. Ze 

heeft de mooi naam Loe Marie Josephine gekregen. Met juf Nienke en Loe gaat het heel 

goed. Juf Nienke zal op korte termijn met Loe op school komen zodat de kinderen van groep 
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1/ 2 C haar kunnen bewonderen. We wensen juf Nienke nog een heel fijn verlof toe en 

feliciteren ze hierbij nogmaals van harte! 

Juf Sandra is weer regelmatig op school en vervult dan met name werkzaamheden in haar 

functie als ICT-coördinator. Daarnaast verricht ze verschillende taken ter ondersteuning van 

de leerkrachten. 

Helaas hebben we deze week afscheid moeten nemen van meester Jimmy van Meurs. 

Meester Jimmy verving juf Monique tijdens de gymlessen. Hij heeft per 1 april een andere 

baan gevonden buiten het onderwijs. We vinden het erg jammer dat hij weggegaan is en 

wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie als recruiter. Gelukkig is juf Monique weer 

veel aanwezig en zij zal samen met de leerkrachten de lessen weer oppakken. Op 

donderdag is juf Lotte Kavelaar nog aanwezig als extra gymdocent. 

 

Paasviering 

Dit jaar vieren we het Paasfeest op 11 en 18 april. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 

hierover de uitgebreide informatie. 

  

Aanmelden leerlingen 

De groepslijsten voor de aankomende jaren lopen in een rap tempo vol. Uiteraard zijn we hier 

erg blij mee. Daarom willen we u vragen om eventuele broertjes of zusjes op te geven via het 

aanmeldformulier op de website. Zo voorkomen we teleurstellingen. 

Fietsen op het plein 

Het afgelopen schooljaar hebben we scherp toezicht gehouden op het betreden en verlaten 

van het schoolplein door de kinderen met fietsen. Met name op  het pad naast de school ( voor 

de lokalen van de groepen B en C) werd regelmatig gefietst wat leidde tot botsingen. De 

kinderen houden zich inmiddels goed aan de afspraken. Wilt u er ook op letten even af te 

stappen als u op school komt?  

De ingang van de school houden we ook graag vrij. Daarom onze vraag  om uw fiets niet voor 

het hek te zetten. 

 

 

 


