
 

Nieuwsbrief 

Maart 2021 

Agenda  

Datum  Activiteit  Groep  

24 maart Studiedag Alle leerlingen vrij 
29 maart t/m 9 
april 

Oudergesprekken Groep 1 t/m 7 

1 april Paasontbijt Groep 1 t/m 8 

2 t/m 6 april Pasen + studiedag Alle leerlingen vrij 

20 april Josephdag Groep 1 t/m 8 
21 april Aulaochtend  Groep 5 

24 april t/m 7 mei Meivakantie  
 

Afname van toetsen  

Op dit moment nemen we vanaf groep 3 t/m 7 de LOVS- toetsen (CITO) af. We doen dit om een 

uitgebreider beeld te krijgen waar de kinderen nu in hun eigen ontwikkeling staan. Bij de vakken: rekenen- 

wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling wordt gekeken of de kinderen de aangeleerde 

vaardigheden ook in een andere context kunnen toepassen. We verwachten dat deze opbrengsten 

afwijken van hetgeen de kinderen tot nu toe hebben laten zien. Het afgelopen jaar heeft het onderwijs er 

door de twee lockdowns immers heel anders uitgezien dan een gewoon leerjaar. We nemen deze toetsen 

echter wel af, omdat zij ons vertellen waar we de komende maanden aandacht aan moeten besteden in 

ons gehele onderwijsaanbod.  

Ook in deze periode ziet het onderwijs er nog geheel anders uit dan in een jaar zonder COVID-maatregelen. 

Door afwezigheid van leerlingen of soms door leerkrachten is het leren aan veranderingen onderhevig. Dit 

maakt dat we verder kijken naar de samenstelling van ons aanbod, dan de periode tot en met de 

zomervakantie. Ook in het volgende schooljaar 2021/ 2022 zullen we de groepen goed blijven volgen en 

ons aanbod afstemmen op de vraag van de leerlingen. Hierin zijn we geen uitzondering. Het gehele 

onderwijs en de geldende afspraken die daarbij horen (denk bijvoorbeeld aan doorverwijzing naar het 

voortgezet onderwijs) zal rekening houden met de COVID- situatie.  

 



Rapport en gesprekken 

Op vrijdag 26 maart krijgen de meeste kinderen hun rapport mee naar huis. We gaan er dan vanuit dat de 

kinderen de komende weken fysiek onderwijs kunnen blijven ontvangen. Voor sommige groepen wordt 

deze datum wellicht iets later aangezien de groep in quarantaine is geweest. Mocht dit het geval zijn dan 

zal de groepsleerkracht u hierover berichten. 

Het gebruikelijke rapport is iets veranderd. Het bestaat uit de onderdelen: sociaal- emotionele 

ontwikkeling, werkhouding en kernvakken (taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen). 

Tevens vragen we aan u om uw ervaring met betrekking tot de werkhouding van uw kind tijdens de 

lockdown met ons te delen. U heeft hier al een mail van de leerkracht over ontvangen. We vinden het fijn 

om met u in gesprek te gaan over uw waarnemingen thuis en hetgeen de leerkracht ziet in de groep. 

De meeste gesprekken worden gepland in de periode vanaf 29 maart t/m 9 april. Het kan zijn dat de 

leerkracht u op een eerder tijdstip uitnodigt. Vanaf groep 5 mogen de kinderen meekomen en deelnemen 

aan dit gesprek. We begrijpen ook goed dat u wellicht alleen met de leerkracht wilt spreken. Daarom laten 

we de keus aan u of u uw kind meeneemt. 

COVID-19 

Helaas hebben we ook op de Josephschool nog steeds veel te maken met het COVID-19 virus en alle 

maatregelen die daarbij horen. Groep 1/ 2 C en groep 3 zitten momenteel in quarantaine en groep 4 heeft 

in quarantaine gezeten. Deze groepen krijgen online les van hun groepsleerkrachten. We willen dit graag 

te allen tijde voorkomen en houden ons in de school dan ook zo veel mogelijk aan alle COVID- richtlijnen. 

Wilt u het daarom direct laten weten aan ons als u of uw kind positief getest is, zodat we verdere 

verspreiding kunnen voorkomen?!  

We willen graag onze waardering uitspreken voor uw begrip en uw bemoediging voor het werk van de 

leerkrachten. Het omschakelen van fysiek onderwijs naar onlineonderwijs lijkt eenvoudig, maar vraagt 

voorbereiding. Het feit dat de gebruikelijke leermiddelen vaak niet in het bezit van de kinderen zijn op het 

moment dat er overgestapt moet worden, vraagt om een andere inrichting van het onderwijs. Het kan dus 

voorkomen dat de onlinelessen soms later zullen starten op een dag, dan aan het begin van de ochtend. 

Inhoud studiedag 

Op woensdag 24 maart hebben we een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij. Op school gaan 

we aan de gang met de opbrengsten van de LOVS- toetsen. Wat valt ons op en wat betekent dit voor ons 

aanbod de komende maanden/ jaren. De leerkrachten doen dit per bouw (onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw) zodat we samen afspraken kunnen maken voor de komende periode. Niet alleen de huidige 

leerkracht is dan op de hoogte van de vraag van de groep, maar ook de leerkrachten die de groep de jaren 

hierna zullen krijgen. Tevens maken we graag gebruik van elkaars expertise en ervaring. Gemaakte 

afspraken of observaties delen we graag met u in de nieuwsbrief of in de gesprekken die u met de 

leerkrachten zult hebben. 

Organisatie van de school vanaf 1 april 

Vanaf 1 april is José niet meer werkzaam als directeur op de Josephschool. Dit betekent dat haar taken 

over worden genomen door een aantal teamleden en een interim-directeur, totdat we een nieuwe 

directeur gevonden hebben.  



In Marloes Speelman hebben we een goede interim- directeur gevonden. Marloes is tevens directeur- 

bestuurder op de Icarus in Heemstede, een éénpitter-school binnen ons netwerk.  We vinden het fijn dat 

Marloes ons de komende periode wil ondersteunen en u zult haar dan ook regelmatig op de Josephschool 

zien. 

Nieuws vanuit de MR 

Per mail zijn alle ouders geïnformeerd dat er een wijziging gaande is in de governance van de school 

oftewel de wijze waarop de school geleid en bestuurd wordt. 

Een gevolg van deze wijziging en het vertrek van Jose is dat de school een directeur-bestuurder zoekt. De 

MR heeft geholpen bij het opstellen van de vacaturetekst en het profiel. Wij zijn blij dat er goede reacties 

zijn binnengekomen. De sollicitatieprocedure gaat dan ook van start. Komende week vinden de eerste 

gesprekken plaats met de selectiecommissie bestaande uit Katja Willemse 

(leerkracht/personeelsgeleding MR), Annemiek Merckx (intern begeleider/MT) en Vanessa Camoenie 

(ouder/schoolbestuur). Aansluitend vinden gesprekken plaats met de benoemingsadviescommissie met 

daarin Marcha Negenman (uitvoerend bestuur), Floris Muijser (ouder/schoolbestuur) en Karianne van de 

Sande (ouder/MR). Op deze manier laat de MR in dit traject zowel de stem van de leerkrachten als die 

van de ouders horen. 

 Parallel hieraan wordt gezocht naar een ad-interim directeur-bestuurder voor de periode van april tot 

het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder. 

Wij houden jullie op de hoogte!  

Groeten van de MR:  

Karianne van de Sande (voorzitter, moeder van Maup, groep 6),Bert van Dijk (vicevoorzitter, vader van 

Lieze en Kaan, groep 1/2),Marije Pegels (moeder van Teun, groep 6 en Annelien, groep 8), Maaike Dorjee 

(leerkracht groep 5),Katja Willemse (leerkracht groep 8)  

Wil je iets met ons delen of heb je een vraag? Dat kan altijd via mr@dejosephschool.nl 

Josephdag 

De Josephdag gaat door! Dit jaar organiseren we hem op dinsdag 20 april. De dag zal een 

andere organisatie hebben dan u van ons gewend bent, maar het programma is veel belovend. 

Op het plein, in de aula en in de verschillende lokalen worden allerlei activiteiten aangeboden.  

Per groep gaan de kinderen langs de verschillende onderdelen. Uiteraard houden wij er 

rekening mee dat groepen kinderen niet door elkaar worden gemixt. Begin april informeren we 

u graag nog verder over deze mooie en waardevolle Joseph- traditie. 

Paasviering 

Op donderdag 1 april wordt op de Josephschool het paasfeest gevierd. Ondanks de coronamaatregelen 

hebben we toch een manier gevonden om dit met elkaar te vieren. Ieder kind mag op donderdag 1 april 

een eigen paasontbijt mee naar school nemen.  

Het ontbijt bestaat uit:  

mailto:mr@dejosephschool.nl


• een boterham, bolletje of croissantje (naar keuze)  

• beleg  

• iets te drinken (geen prik of te zoete dranken)  

• een stuk fruit  

De school zorgt voor wat lekkers tijdens het ontbijt.   

Net als ieder jaar gaan de kinderen tijdens de gymles of op het schoolplein eieren zoeken. Daarnaast 

versiert ieder kind een paasei voor een ander kind. Op die manier hebben we toch aandacht voor elkaar 

tijdens Pasen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


