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EVEN VOORSTELLEN
We hebben op dit moment 5 nieuwe leerkrachten. Drie stelden zich vorige week al voor,
hieronder de andere twee.
Beste ouders,
Mijn naam is Yvette van Dijk. Ik ben de leerkracht van groep 5D. Dit
schooljaar werk ik voor het eerst op de Jozefschool. Hiervoor heb ik
twee jaar gewerkt in Den Haag, en een jaar in Ypenburg. Na een
uitstapje van twee jaar naar de kleuters vind ik het erg leuk om in de
middenbouw les te geven.
In mijn vrije tijd sport in graag, tennissen en fitness. Daarnaast ga ik
graag op vakantie naar Griekenland.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar!
Groeten juf Yvette

Beste ouders,
In deze nieuwsbrief stel ik mijzelf graag even aan u voor. Mijn naam
is Bart Sijses, 34 jaar oud en dit schooljaar de meester van groep 5c.
Inmiddels sta ik al weer een aantal jaren met veel plezier voor de klas.
De glimlach van een kind wannee r het iets door heeft en de leuke
gesprekken die ik met hen heb, zijn dingen die mij blij maken.
Natuurlijk ben ik niet alleen meester. In mijn vrije tijd ga ik graag de
natuur in, in zowel binnen- als buitenland en onderneem ik leuke
dingen met familie en vrienden.
Ik hoop er dit jaar samen met u als ouders, de kinderen en collega's
een goed en mooi schooljaar van te maken.
Hartelijke groet, meester Bart

OUDER DOE IDEE – HET BOEKJE
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het boekje Ouder Doe Idee als PDF
bestand. We hopen dat u de moeite wilt nemen dit door te lezen. We
hopen ook dit jaar alle commissies en werkgroepen weer goed te vullen.
Kijk waar en wanneer u kunt helpen. Zonder ouderhulp kunnen we lang
niet zoveel doen als dat we nu doen. We kunnen niet zonder. Met elkaar
maken we de Jozefschool. Hulp is onmisbaar. Of het nu om het klussen,
lezen, versieren, de OR, de bieb of wat dan ook gaat.
Dus geef u op. Dat kan op twee manieren. In Digiduif staat een
invulformulier. Dit kunt u invullen en dan komt het vanzelf bij ons. U kunt
ook
even
langs
de
ouderinformatiehoek
lopen
bij
de
directie/administratie. Daar ligt een stapel invulformulieren. Vraag even
om een pen want het is handig het formulier meteen in te vullen en af te
geven. Alvast bedankt!
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OUDER DOE IDEE – DE TUINWERKGROEP
Vorige week hebben we u al laten weten dat de eerste tuinochtend is al
a.s. zaterdag 15 september gehouden wordt. We nodigen in ieder geval
de tuingroepleden van vorig jaar uit en hopen dat meer ouders zich dit jaar
bij deze werkgroep aansluiten. Vijf zaterdagochtenden in dit schooljaar
snoeien, blad ruimen, onkruid verwijderen en ga zo maar door. Iets voor
u? Deze tuinochtenden beginnen om 9 uur en we stoppen uiterlijk 12 uur.
Kinderen die ook de handen uit de mouwen kunnen steken kunt u natuurlijk
meenemen. Vanuit het team is meester Jan (6d) deze ochtenden
aanwezig en coördineert het werk. Komt u ook? Tot zaterdag 15
september.

OUDER DOE IDEE – KLUSAVOND
Wat u ook al weet is dat de eerste klusavond is gepland op maandag 24
september. We sturen volgende week in ieder geval alle ouders die vorig
jaar actief waren in het klusteam een uitnodiging. Wilt u dit jaar het klusteam
komen versterken noteer dan deze datum in uw agenda. Klusavonden
starten altijd om 19.00 uur, meestal rond de klok van tien uur zijn we klaar.
Zie voor de overige data dit schooljaar het boekje Ouder Doe Idee.

OUDER DOE IDEE – VERSIERGROEP
Zoals u in het boekje kunt lezen hopen we dit jaar de versiergroep nieuw leven
in te blazen. We hebben de versiergroep afgelopen jaar echt gemist. We
hebben een magazijn vol versieringen voor de aula, het OLC en de gangen.
Versiering voor projecten, feesten (Sint, Kerst, Pasen). Nu nog een
enthousiaste groep ouders die het willen ophangen, vernieuwen en weghalen
als festiviteiten weer zijn afgelopen. Wat voor u? Lees meer hierover in het
boekje Ouder Doe Idee.

KWIJT GERAAKT ……
Kyara Zwiers 7D heeft bij het buitenspelen tijdens de overblijf
(10/9) haar spijkerjasje op het schoolplein gelegd. Toen zij het
jasje weer wilde pakken, was het weg. Nagevraagd in haar klas
maar niemand heeft het jasje gepakt.
Wij willen het jasje graag terug, wie heeft het per ongeluk
meegenomen?
Op de foto hiernaast is het jasje te zien.
Mvg Pascalle Zwiers

Agenda
Dag
Zat
Wo
Do
Vr
Vr

Datum
15/9
19/9
20/9
21/9
21/9

Tuinochtend
MR vergadering
OR vergadering
Vrijwilligersavond
Nieuwsbrief 4 komt uit
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VRIJWILLIGERSAVOND
Volgende week vrijdag 21 september houden we weer de vrijwilligersavond. We bieden de
vrijwilligers van het afgelopen schooljaar een BBQ aan. De avond begint om 18.00 uur en we
sluiten rond 21.00 uur af. Nu nog even duimen voor goed weer en dan zal het zeker een
gezellige avond worden. Vrijwilligers tot de 21ste!

ONTWIKKELINGSGESPREKKEN
Op maandag 1 en donderdag 4 oktober vinden weer de
ontwikkelingsgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8. We zijn
druk bezig de planning hiervoor in DigiDuif klaar te zetten. Daar
gaat het een en ander in veranderen:
U kunt dit keer een tijd inplannen tussen 16.00 uur en 17.00 uur of
na 18.00 uur. Oftewel, we willen zo’n beetje de helft van de
gesprekken ’s middags plannen, de andere helft in het begin van de avond. Daarbij merken
we op dat als een groep duo collega’s heeft de collega die werk op de betreffende dag de
middaggesprekken alleen doet, bij de gesprekken na 18.00 uur sluit de duo collega aan.
Uiteraard zullen we dit na 4 oktober evalueren om te zien of dit iets is om in de toekomst door
te zetten. Groot voordeel voor de leerkrachten kan zijn, die vaak tussendoor toch niet naar
huis gaan, dat het op betreffende avonden niet zo laat wordt. Als we het dan over werkdruk
hebben ……..
U kunt een dag en tijd in gaan plannen vanaf volgende week vrijdag 21 september 16.00 uur.
De planning staat open tot vrijdag 28 september 09.00 uur. Komt u er niet uit loop dan even
langs de leerkracht of de administratie.

START EN EINDE VAN DE SCHOOL
We willen zo aan het begin van het schooljaar graag een aantal afspraken herhalen die in het
(verre) verleden zijn gemaakt. Afspraken die te maken hebben met het in- en uitgaan van de
school.
- Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes die meekomen om te brengen/halen door
de gangen gaan op loopfietsjes, stepjes, rollerskates, driewielers o.i.d. Dit uiteraard
i.v.m. de veiligheid, de drukte op de gangen en het feit dat leerlingen dit ook niet mogen.
- Het is niet toegestaan honden de school mee in te nemen. Dit i.v.m. de
drukte en het feit dat er kinderen zijn die bang en/of allergisch zijn voor
honden.
- Tot slot kunnen kinderwagens en buggies voor opstoppingen zorgen op
de gangen. We willen ze niet verbieden, want het is niet altijd mogelijk een
baby op je arm te nemen. Maar we willen u wel vragen te kijken of “u er
doorheen kunt”. Anders even wachten tot de grootste drukte voorbij is. Bij buggies met
peuters is het misschien wel handig die mee te laten lopen en de buggie buiten te laten
staan of op een rustig stuk gang. Maar goed, daarvan moet u zelf even inschatten of
dit lukt.
Bedankt voor uw medewerking.
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KRENTENBAARD OP SCHOOL
Hierbij willen we u op de hoogte brengen over het feit dat bij een aantal
leerlingen uit diverse groepen Krentenbaard geconstateerd is. Op zich
geen verschrikkelijk iets, maar voor u als ouder/verzorger handig om te
weten.
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door
bacteriën. De infectie zit meestal rond de neus en mond maar kan ook op
andere plekken voorkomen.
Verschijnselen zijn in het begin een blaasje dat openbarst en waarop een
honinggele korst ontstaat. Vervolgens breiden de plekken zich uit zodat het net een baard van
krenten lijkt.
Het vocht van de blaasjes is besmettelijk. Meestal wordt het via de handen overgedragen. Een
kind kan zichzelf ook her infecteren. Kinderen zijn gevoeliger hiervoor omdat hun weerstand
nog niet goed ontwikkeld is. De besmetting duurt tot alles ingedroogd is of tot 48 uur na start
antibiotica.
Wat kunt u zelf doen? Een goede handhygiëne eropna houden en bij vermoeden, melden aan
school en huisarts.
Aangezien het op dit moment om meerdere gevallen gaat hebben wij een melding gemaakt bij
de GGD. De GGD is in samenspraak met de huisartsen aan het onderzoeken of het om een
andere bacterie gaat dan in het verleden om dat deze vorm van krentenbaard niet goed
reageert op de normale behandeling.
Vooralsnog houden wij vast aan het Protocol van de GGD: Wering is niet noodzakelijk. Het is
wel nodig dat de aandoening behandeld wordt of de blaasjes worden afgedekt.
Meld het ook bij de leerkracht zodat deze kan letten op extra handhygiëne met gebruik van
een eigen handdoek en dat er ook in de klas op gelet wordt dat het kind niet aan de plekken
krabt.

Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

12
13
14
15
15
16
17
18
19
21
21

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

8A
1/2F
8B
3C
5D
6B
3B
5B
7A
3A
7B

Wessel van Zeggelaar
Shyanne Sarabdjitsing
Julian Plugge
Yafet Girmay
Gianluca Bindraban
Ceylin Cihan
Matias Govers
Gianerro Grimes
Rick van der Helm
Jax Berserik
Bjarne Isenia
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