
 

 

Nieuwsbrief 

September 2019 

 

Agenda oktober 

 

datum activiteit groep 

2 oktober Start kinderboekenweek Alle groepen 

3 oktober Bezoek Thijsse’s hof Groep 6 

7 oktober Voorstelling “Kaft, blaadjes en 
letters” 

Groep 5 t/m 8 

8 oktober Voorstelling toneelgroep ‘BeNde’ Groep 1 t/m 4 

9 oktober NIO  Groep 8 

10 oktober Voetbaltoernooi Groep 8 

11 oktober Aulaochtend  Groep 5 

11 oktober Inloopochtend kleutergroepen 
thema: Wij gaan op reis 

Groepen 1 en 2 

15 t/m 18 
oktober 

Kamp Texel Groep 8 

16 oktober Inloopochtend Da Vinci  
8.30 u- 9.00 u 

Groep 3 t/m 7 

21 t/m 25 
oktober 

Herfstvakantie  

28 oktober Muziektheater ‘Zwijnenstal’  Groep 7 

29 oktober GGD-onderzoek Groep 1/ 2 en 7 

31 oktober Vergadering ouderacitiviteiten-
commissie 

 

31 oktober GGD-onderzoek Groep 1/ 2 en 7 

 

Schoolontwikkeling 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is al weer voorbij en met elkaar hebben we de 

draad weer opgepakt.  

Het werken met Parro wordt over het algemeen door iedereen als prettig ervaren. Hierdoor 

wordt de communicatie makkelijker. We verzoeken u wel om persoonlijk met ons een 



afspraak te maken als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind. Parro en de mail zijn 

daar niet voor bedoeld.  

Op de studiedag zijn we bezig geweest om in leerteams d.m.v. SCRUM- methode 

kwaliteitskaarten te ontwikkelen om ons onderwijsaanbod nog beter op elkaar af te stemmen. 

Voor de gebieden: spelling, lezen, rekenen, ICT en thematisch werken worden deze kaarten 

dit jaar opgesteld. Eerst houden we een onderzoek binnen onze school om de beginsituatie 

in kaart te brengen en de wensen te inventariseren. Deze opbrengsten koppelen we aan 

literatuur en dit vormt een advies voor in de groep. Vervolgens gaan we het in de praktijk 

uitvoeren. Deze ervaringen resulteren uiteindelijk in kwaliteitskaarten waarop beschreven 

staat hoe ons onderwijsaanbod er uitziet. Belangrijk daarbij is dat het aansluit bij onze 

populatie. Uitdaging en differentiatie zijn daarbij onze bouwstenen. 

Op dit moment investeren we veel op het gebied van ICT. Helaas zijn bij de inbraak 

chromebooks ontvreemd. We doen ons best deze zo snel mogelijk weer aan te schaffen 

zodat er weer gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast zullen we dit jaar in een nieuwe 

digitale omgeving gaan werken. Dit zal in het begin voor iedereen even wennen zijn. De 

leerlingen loggen met een eigen code in en komen dan in hun eigen digitale leeromgeving 

(MOO).  De leerkrachten hebben geschikte individuele taken en oefeningen voor hen 

ingesteld, zodat het onderwijs nog meer op maat kan worden aangeboden. Het gebruik van 

digitale middelen is dan ook een speerpunt van de Josephschool dit jaar. 

Dit jaar zal er een nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen worden aangeschaft 

en oriënteren we ons op een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Met ingang 

van het schooljaar 2020- 2021 zullen we deze gaan invoeren. 

Tot slot zijn we een samenwerking aangegaan met het Mendelcollege. In oktober en 

november krijgen de leerlingen van groep 8 Engelse les van een gediplomeerde Engelse 

docent. Hij zal worden geholpen door twee VWO- leerlingen die op het Mendelcollege 

tweetalig onderwijs volgen (TTO). Op deze manier willen we onze leerlingen voorbereiden op 

het VO en kennis laten maken met TTO-onderwijs. De lessen zijn gericht op: lezen van 

teksten, Engels spreken, presenteren en debatteren. Aan het einde van het schooljaar zullen 

leerlingen van het Mendel ons assisteren tijdens atelier bij de lessen techniek en kunst en 

cultuur. Zij lopen zo hun verplichte maatschappelijke stage en de leerlingen van  groepen 5 

t/m 8 leren van hen. Op dit moment is er al gestart met Robotica, waarbij leerlingen van de 

Josephschool leren programmeren. We zijn erg blij met deze mooie samenwerking! 

 

De mening van de leerling telt! 

We vinden het belangrijk om van onze leerlingen te vernemen hoe zij de school beleven. We 

hebben daarom onder andere de leerlingenraad die regelmatig met de directeur en/ of de 

bouwcoördinator praat. In november worden er weer nieuwe verkiezingen gehouden. De 

leerlingen leren zo niet alleen veel over democratie, maar we moedigen hen ook aan om het 

gesprek over ons onderwijs te voeren. 

Daarbij meten we ieder jaar in november de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Dit 

gebeurt d.m.v. een vragenlijst. Opvallende zaken zullen met de leerling en met u besproken 

worden. Dit jaar houden we ook een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen. Zij 

kunnen zo aangeven wat ze fijn vinden en wat ze missen op school. De uitslag van dit 

onderzoek zullen we uiteraard ook met u delen. Deze uitslag zal opgenomen worden in de 

doelen die we ons jaarlijks stellen. 

 



 

Activiteitenkalender 

Ook dit jaar ontvangt u van ons weer de activiteitenkalender. Op deze kalender staan alle 

activiteiten voor het aankomende schooljaar vermeld en hebben we de belangrijkste informatie 

uit de schoolgids voor u samengevat. Wij hopen u deze eind september te kunnen aanbieden. 

Per gezin ontvangt u één papieren activiteitenkalender. Uiteraard is hij ook te downloaden 

vanaf onze website. Op dit moment wordt hij gedrukt en we hopen hem zo snel mogelijk uit te 

kunnen delen. 

De schoolvakanties en de studiedagen zijn dit jaar gepland op: 

Vakantie Periode 
Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020 

Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 31-05-2020 en 01-06-2020 

Zomervakantie 04-07-2020 t/m 16-08-2020 

  

Studiedagen: 6 november 2019, 14 februari 2020 en 2 juni 2020. 

 

Verbouwing 

De hoek bij meester Arend is opgeleverd en we zijn zeer tevreden over het resultaat. Er zijn 

aparte spreekruimtes ontstaan en de rustige kleuren zullen de basis vormen voor de hele 

school. 

In de weken 42 en 43 zullen de lokalen van groep 7 en 8 worden opgeknapt. Groep 8 is in 

week 42 op kamp, groep 7 zal deze week les krijgen in het voormalige peuterlokaal op de 

begane grond. Week 43 is de week van de herfstvakantie.  

Omdat we niet alleen de vakanties willen gebruiken om onze lokalen op te knappen kan het 

voorkomen dat klassen op andere plekken les krijgen of dat er tijdelijk voor wordt gekozen de 

groepen anders te formeren. Uiteraard zullen we u hierover tijdig informeren. 

Op donderdag 10 oktober gaat het team gezamenlijk hun wensen uitspreken m.b.t. het 

schoolmeubilair. Samen kijken we wat wenselijk is om onze visie en ons onderwijs zo goed 

mogelijk vorm te geven en te faciliteren. In de loop van het jaar zullen dan alle tafels, stoelen, 

kasten en bureaus worden vervangen.  

 

Berichten uit het team 

In de zomervakantie op 30 juli is juf Maaike bevallen van een prachtige zoon Daan. Op 9 

oktober komt ze samen met Daan naar school zodat alle kinderen met hem kennis kunnen 

maken.  

Helaas zullen we over twee weken afscheid gaan nemen van juf Saskia ( groep 1/ 2 C). Juf 

Saskia is in maart op de Josephschool gestart en heeft hier met veel plezier gewerkt. De 



samenwerking met de ouders, collega’s en kinderen was zeer prettig. Destijds is juf Saskia 

van Nijmegen naar Haarlem verhuisd om samen te kunnen zijn met haar partner. Helaas is 

in deze situatie wat veranderd waardoor ze weer terug naar Nijmegen gaat. We vinden dit 

erg jammer omdat we in Saskia een zeer gewaardeerde collega en een goede leerkracht 

hadden gevonden. We wensen haar veel geluk en hopen dat we weer zo’n goede leerkracht 

mogen vinden. 

Juf Monique Schrijver (gym) heeft vorige week een operatie ondergaan wat maakt dat zij op 

dit moment geen gym kan geven. Op 3 oktober zal ze haar lessen weer oppakken 

ondersteund door twee stagiaires. De leerkrachten zullen zelf gymles geven of extra 

begeleide beweegmomenten inplannen. 

AVG 

In september hebben we op de Josephschool een functionaris persoonsgegevens benoemd, 

Saskia Dalhuisen. Saskia is juriste en gespecialiseerd in de privacy-wetgeving. Zij adviseert 

ook grote schoolbesturen ( bijvoorbeeld: Salomo en St. Bavo) en heeft veel ervaring binnen 

het onderwijs. Zij heeft tevens op school een 0-meting gedaan en ons voorzien van adviezen 

m.b.t. persoonsgegevens. Wij verzoeken u, mocht u dit nog niet gedaan hebben, via Parro 

uw wensen door te geven t.a.v. de privacy van uw kind. Mocht dit niet lukken, geef het dan 

even door aan de leerkracht van uw kind. 

 

Wij zijn op zoek….. de ouderactiviteitencommissie 

 

 

Samen met het team organiseert de Ouder Activiteitencommissie op school Sinterklaas, 

Kerst, Pasen, Josephdag en het schoolreisje. Per activiteit worden er ouders aan 

leerkrachten gekoppeld, die samen de vieringen bedenken en uitvoeren. De Ouder 

Activiteitencommissie bestaat nu uit 5 enthousiaste ouders met kinderen uit verschillende 

groepen van de Josephschool. Het is ontzettend leuk om op deze manier betrokken te zijn bij 

de kinderen en de school zelf.  

Lijkt het jou wat om ons team aan te vullen en samen met ons en de leerkrachten een aantal 

evenementen van school vorm te geven? Dan zoeken wij jou!  

Handig om te weten; we komen gemiddeld 5x per jaar op een avond bijeen. Afhankelijk van 

het evenement of de evenementen waar je aan meewerkt, kan dat iets minder of juist vaker 

zijn. Uiteraard ben je ook aanwezig op de dag van de activiteit waar jij mede verantwoordelijk 



voor bent.  

Gezien de samenstelling van het team, zouden we het heel leuk vinden als ook vaders zich 

melden. 

Heb je vragen, of wil je je direct aanmelden? Dat kan via email: 

activiteitencommissie@dejosephschool.nl  

 

Kinderboekenweek 

Van 2 tot en met 11 oktober is het weer kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Reis mee’. 

Als school besteden we hier natuurlijk  ook aandacht aan. Op maandag 7 oktober is er voor 

de groepen 5 tm 8 de voorstelling ‘Kaft Blaadjes en Letters’ van het Portugese 

circustheatergezelschap Projecto Anagrama . Op dinsdag 8 oktober komt toneelgroep 

BeNde voor de groepen 1 tm 4 de voorstelling ‘Bonje in de bus’ spelen. En op vrijdag 11 

oktober sluit groep 5 de kinderboekenweek af met een aulaochtend. 

Naast de voorstellingen is er op woensdag 9 oktober de Josephschool Boekenmarkt. Tussen 

12u15 en 12u45 kunnen alle kinderen boeken verkopen voor 50 cent of 1 euro. Verzamel de 

boeken die je niet meer wil, neem een kleedje mee en kom je boeken verkopen! Of kom 

kijken of je boeken wil kopen. Vanaf 12 uur kunnen verkopers een plekje zoeken op het plein 

(of binnen als het regent).  

Wil je liever een nieuw boek? Als je tijdens de kinderboekenweek een boek koopt bij de 

Kennemerboekhandel op de Kleverparkweg 3 in Haarlem gaat er 10% van elk aangekocht 

boek naar de bibliotheek op school. Als je een boek koopt, geef dan duidelijk aan dat je van 

de Josephschool bent, dan kunnen wij straks met korting nieuwe boeken aanschaffen voor 

school! 

 

mailto:activiteitencommissie@dejosephschool.nl

