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Agenda  

Datum  Activiteit  Groep  

2 juni  Splitsochtenden 1/2 
 9 juni 

16 juni 
23 juni 

30 juni 

25 juni Rapporten 

 

 

Map 

3 t/m 7 

(Groep 8 krijgt het rapport 
bij het afscheid mee) 
1/2 

29 juni Schoolreisje 1 t/m 7 
 

Beste ouders, 

In deze Nieuwsbrief vindt u vooral praktische informatie over deze laatste weken van dit schooljaar. 

Helaas kunnen de Avondvierdaagse en het Eindfestijn niet doorgaan dit jaar. Gelukkig is er wel goed 

nieuws over het schoolreisje, dat in aangepaste vorm toch door kan gaan dit jaar. Ook leest u meer 

informatie over de toets-periode, waar de kinderen op dit moment middenin zitten en hoe wij als school 

omgaan met de resultaten van deze toetsen. De kinderen krijgen op 25 juni hun rapport mee naar huis. 

Lukida 

Sinds kort werken we samen met invalbureau Lukida. Dit bureau levert kunstdocenten als invalleerkracht 

voor een dag. Deze docent voert vervolgens die dag een kunst-/cultuurprogramma met de klas uit. Dit 

kan een beeldend project zijn, maar ook bijvoorbeeld theater, muziek of dans.  

De samenwerking met dit bureau is een mooie aanvulling op onze reguliere invallers. We zetten de 

Lukidadocenten in als onze reguliere invallers, die het gewone lesprogramma kunnen draaien, niet 

beschikbaar zijn, zodat we uw kinderen toch een fijne en leerzame dag kunnen bezorgen op school. 

Corona 

Halen en brengen 

De gespreide haal- en brengtijden blijven we de komende tijd nog handhaven en zijn ook nog steeds 

verplicht in het huidige coronaprotocol voor basisonderwijs. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind als het in 

de eerste shift zit ook echt op tijd in de klas zit? Dan kan de leerkracht op tijd en in rust met de lessen 

beginnen en mist uw kind geen belangrijke informatie. 

Na het brengen of halen van uw kind is het nog steeds de bedoeling dat u het plein meteen verlaat. 

 

Zelftesten 



Er is hier al een apart bericht over verstuurd, maar uw verkouden kind mag alleen naar school na een 

sneltest of PCR-test, geen zelftest. 

Het is tot nu toe vergeleken met andere scholen gelukkig erg meegevallen met het aantal 

coronabesmettingen op de Josephschool. We gaan ervoor dat dat, dankzij ieders medewerking en met 

het hopelijke einde van de pandemie in zicht, ook zo blijft de komende weken!  

 

Vakanties en studiedagen 2021-2022 

De vakanties en studiedag zijn aankomend schooljaar als volgt: 

Studiedag          4 oktober 2021 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie    25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Studiedag           18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie           19 t/m 27 februari 2022 

Pasen                  15 t/m 18 april 2022 

Studiedag                        19 april 2022 

Meivakantie         23 april t/m 8 mei 2022 

Studiedag              25 mei 2022 
Hemelvaartsweekend    26 t/m 29 mei 2022 

Pinksterweekend             4 t/m 6 juni 2022 

Studiedag                 23 juni 2022 
Zomervakantie              16 juli t/m 28 augustus 2022 

 

Formatie schooljaar 2021-2022 

De formatie voor schooljaar 2021-2022 is voor groep 3 t/m 8 rond. De groepsbezetting van de 

kleutergroepen houdt u nog even tegoed. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn de leerkrachten in 2021-2022: 

Groep 3: Sandra Sinjewel (ma, di, do, vr), Natalie Markerink (woe) 

Groep 4: Rianne Nieuwenhuizen (ma, di, woe), Natalie Markerink (do, vr) 

Groep 5: start Wouter Kleijer (fulltime), Pauline Bolleman vanaf januari (ma, di, woe)  

Groep 6: Maaike Dorjee (ma, di, woe), Krista de Haas (do, vr) 

Groep 7: Toon Panis (fulltime)  

Groep 8: Marleen Liefaard (ma, di, woe), Katja Willemse (do, vr) 

Juf Tineke 

Bij de kleuters wordt er nog gepuzzeld qua groepsbezetting, omdat Tineke de Lange, leerkracht in groep 

1/2C, de Josephschool helaas zal gaan verlaten. Zij zal zich gaan richten op haar werk als fotograaf en 

daarnaast in een invalpool gaan werken. 

 

Verlof Pauline 

Het zwangerschapsverlof van Pauline, leerkracht groep 6, is inmiddels ingegaan. Vanaf afgelopen week is 

Wouter Kleijer de invalleerkracht in groep 6 (en na de zomervakantie groep 5) voor het verlof van 

Pauline. Uiteraard waren de ouders van groep 6 al op de hoogte van de komst van Wouter. 

 



Lerend Spelen in de groepen 1 t/m 4 

Dit schooljaar zijn we gestart met een training Lerend Spelen in de groepen 1 t/m 3. De kinderen leren 

spelenderwijs de doelen van hun leerjaar aan, in de vorm van thematisch werken. Er wordt aanspraak 

gemaakt op de vaardigheden van de leerlingen ter bevordering van hun eigen ontwikkeling en 

leerproces. Komend jaar gaat groep 4 hierop aansluiten en zetten we deze waardevolle ontwikkeling 

voort. Bea Pompert, een expert in op dit gebied, begeleidt de leerkrachten hierbij. Juf Marlies volgt 

hiernaast een extra cursus om de doorgaande lijn te waarborgen.  

Al enkele jaren zijn we op school bezig met het realiseren van een soepele overgang van de kinderen 

naar de volgende groep. Vooral de overgangen van groep 2 naar 3 en vervolgens die naar groep 4 zijn 

voor veel kinderen best pittig. We gunnen elk kind een fijne start in de volgende groep en willen recht 

doen aan de behoefte van jonge kinderen om spelend de wereld te verkennen en zich te ontwikkelen. 

 

Webinar Bert Wienen en Carlijn Welten 

Er is u eerder een webinar beloofd van Bert Wienen en Carlijn Welten. Tijdens de verdere voorbereiding 

van de webinar zijn de betrokkenen tot de conclusie gekomen dat het onderwerp zich beter leent voor 

een live bijeenkomst. Nu er steeds meer mogelijk is hebben wij ervoor gekozen de bijeenkomst door te 

schuiven naar volgend schooljaar.  

 

Rapporten en toetsen 

Alle kinderen (m.u.v. groep 8) krijgen op vrijdag 25 juni hun rapport mee naar huis. De weken erna 

worden gebruikt om, waar nodig, oudergesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn facultatief: de 

leerkracht van uw kind nodigt u hiervoor uit als deze een gesprek wenselijk vindt. Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar zullen wij, zoals het er nu naar uitziet, alle ouders spreken voor een startgesprek. 

Inmiddels is de tweede ronde met methode-onafhankelijke (Cito-)toetsen gestart. Wij zijn erg benieuwd 

naar hoe de kinderen zich dit schooljaar hebben ontwikkeld, maar realiseren ons ook dat de periode 

tussen beide toetsrondes erg kort is geweest. De kinderen hebben niet veel tijd gehad om te oefenen 

met lesstof, die zij nog lastig vonden. Het kan zijn, dat de resultaten van deze toetsronde hierdoor een 

vertekend beeld geven. Wij zijn ons hiervan bewust en gebruiken de verkregen informatie om het 

onderwijsaanbod voor komend schooljaar aan te passen aan wat de verschillende groepen nodig 

hebben. Meer hierover kunt u lezen in de alinea over de inzet van de NPO-gelden. 

 

NPO-gelden 

Op de Josephschool hebben wij een schoolscan gemaakt om zicht te krijgen op de 

ondersteuningsbehoeften op school-, groeps- en individueel niveau.  Voor de schoolscan gebruiken we 

de analyses van de methode-onafhankelijke toetsen, de analyses van de methodetoetsen en de 

informatie uit de groepsbespreking, tussen de groepsleerkracht en de IB, waarin er extra aandacht is 

voor de executieve functies en de sociale en emotionele ontwikkeling. Vanuit deze bevindingen wordt 

bepaald hoe de NPO-gelden worden ingezet.  

De analyses van de resultaten van deze toetsronde worden meegenomen in het onderwijsaanbod voor 

komend schooljaar waarbij we de NPO-gelden passend inzetten. 

 

Nieuwe rekenmethode 

Na jaren van intensief gebruik is onze rekenmethode aan vervanging toe. De inzichten in goed 



rekenonderwijs zijn aangepast aan deze tijd en deze willen wij – samen met onze visie op onderwijs op 

de Josephschool – gebruiken om een overwogen keuze te maken voor een nieuwe methode. Afgelopen 

weken zijn diverse methodes bestudeerd en uitgeprobeerd in de klassen. Het leerteam rekenen gebruikt 

de input van het hele team om komende week de keuze te maken. In de volgende nieuwsbrief leest u 

hier meer over. 

 

Schoolreisje 

Ondanks alle coronamaatregelen is het ons gelukt om dit jaar een schoolreisje te organiseren. 

Dinsdag 29 juni gaan we met de groepen 1 t/m 7 naar Linnaeushof. We zullen om 9.30 van school 

vertrekken, we worden met bussen naar de Linneaushof vervoerd. We verwachten de kinderen op 

normale schooltijden.  

Uw kind mag het volgende meenemen: 

• En rugtas met 10 uurtje en lunch. 

• Zwemspullen (voor de groepen 3 t/m 7)  

• Zonnebrand 

We vragen u uw kind geen geld mee te geven. Alle kinderen zullen tussendoor nog een ijsje krijgen. 

De groepen 1 t/m 4 zullen onder begeleiding van een ouder door het park lopen. De groepen 5 t/m 7 

mogen zelf rondlopen. 

Om 14.30 vertrekken de groepen 1 t/m 4 naar huis en zullen rond 15.00 op school aankomen. 

De groepen 5 t/m 7 zullen om 14.45 vertrekken en rond 15.15 op school aankomen. Zo dragen we zorg 

dat niet alle ouders op een plek staan. We vragen u uw kind af te melden bij de leerkracht voor u uw 

kind mee naar huis neemt. Wilt u erop letten dat u voldoende afstand houdt tot elkaar bij het ophalen 

van uw kind. De bussen zullen aankomen op de hoek van de Korte Kleverlaan en de Bloemendaalseweg. 

De leerkracht van uw kind zal nog een bericht sturen over gezochte hulpouders en verdere informatie. 

We kijken ernaar uit! 

Avondvierdaagse 

Helaas is het binnen de huidige maatregelen niet mogelijk om dit jaar de Avondvierdaagse vanuit school 

te organiseren. Wel is het mogelijk om de vierdaagse op eigen gelegenheid te lopen, met medaille! Kijk 

hiervoor op de site https://www.avond4daagse.nl.  

Afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 is iets waar alle kinderen alle jaren op school naar uitkijken. Katja en Marleen, 

de leerkrachten van groep 8, zijn erg blij dat groep 8 ook dit jaar de eindmusical in Openluchttheater 

Caprera mag opvoeren. Zoals het er nu naar uitziet, mogen daar in elk geval de ouders en broers/zussen 

bij aanwezig zijn.  

En natuurlijk nemen wij als school ook graag afscheid van de kanjers van groep 8 en danken wij hen voor 

al hun hulp al die jaren. Het afscheid door alle groepen en leerkrachten zal op school plaatsvinden, op 

een voor groep 8 geschikt moment. Meer specifieke informatie over het afscheid van groep 8 ontvangen 

de ouders van deze groep apart via de leerkrachten. 

https://www.avond4daagse.nl/


ICT 

Sinds dit schooljaar hebben Laurentine en Sandra de functie van ICT-coördinator op de Josephschool. Er 

is dit jaar veel bereikt:  

- We zijn in de bovenbouw overgestapt naar het gebruiken van een chromebook in alle groepen. 

De kinderen van groep 7 hebben het hele schooljaar de beschikking gehad over een eigen 

chromebook, die zij meenemen naar groep 8. De kinderen, die komend schooljaar in groep 7 

zitten, zullen ook een Chromebook tot hun beschikking krijgen. Hiermee verdwijnen de iPads als 

standaard device in deze groepen. Door het gebruik van een Chromebook in alle groepen vanaf 

groep 3 kunnen wij de doorgaande ICT-leerlijnen t/m groep 8 borgen.  

- Alle kleutergroepen hebben inmiddels de beschikking over iPads, die ingezet worden tijdens het 

spelen/werken in de hoeken. 

- De ICT-lessen zijn dit jaar gestart: de groepen 5 t/m 8 hebben om de week ICT-les gehad, waarin 

zowel basisvaardigheden, mediawijsheid en het programmeren een plek hebben gekregen.  

- Het was erg fijn om te merken dat de ICT de online lessen tijdens de lock-down goed konden 

ondersteunen: zowel de leerkrachten als de leerlingen waren voldoende vaardig om de lessen 

online te verzorgen en te volgen. 

- In alle lokalen hangen inmiddels nieuwe digiborden. 

- Het was mogelijk om tijdens de lock-down gebruik te maken van chromebooks van school om 

thuis de lessen te kunnen volgen. 

We zijn inmiddels alweer bezig met het maken van de plannen voor het komend schooljaar. De ICT-

lessen krijgen een vervolg, er wordt gestart met een leerlijn programmeren, er is al gestart met het 

updaten van de website en we willen het gebruik van de computer tijdens de lessen optimaliseren. Via 

de nieuwsbrief houden we u van deze ontwikkelingen op de hoogte. 

Splitsochtenden 

De splitsochtenden zijn weer gestart! Voor sommige was het even wennen, maar wat zijn er veel nieuwe 

vriendschappen gelegd!  

Het doel van de splitsochtend is: 1. Extra aandacht voor de groepsvorming en de sociaal- emotionele 

ontwikkeling in homogene groepen. 2.Overgang van oudste kleuters naar groep 3 versoepelen. 

3.Cognitieve speel-leerontwikkeling met leeftijdgenootjes.  

Hoe ziet dat eruit? Op vijf woensdagochtenden worden de kinderen uit de heterogene kleutergroepen 

homogeen verdeeld over de leerkrachten van de groepen 1/2. De leerlingen die in groep 2 zitten 

hebben, anders dan normaal, twee werkmomenten en spelen korter buiten net als in groep 3. Zo 

worden de kinderen al een beetje voorbereid op de overgang naar groep 3. 

 

Verkeersoverlast 

De komende week starten er graafwerkzaamheden rondom de school voor het glasvezelnetwerk. 

Hierdoor zou het kunnen dat er verkeers- en/of parkeeroverlast ontstaat. Wanneer de werkzaamheden 

voorbij zijn is op dit moment niet bekend. 

Een fijne lente/zomermaand gewenst! 


