
   

 
 
 
 
DE VAKANTIE-BIEB. 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens 
de zomerperiode!  In de gratis app staan e-books én luisterboeken. 
Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook 
spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor 
volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus 
ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.  
 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot 
en met 31 augustus. 
De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook 
beschikbaar is via Google Play.  
Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.  

 
 
KLUSAVOND 
Afgelopen maandag was de laatste klusavond van dit schooljaar. Vijftien klussers waren deze avond 
aanwezig. Een geweldige opkomst. Even na zevenen, na de eerste kop koffie, ging men aan de slag. Er was 
weer een gevarieerde klussenlijst met ook de nodige buitenklussen. Gelukkig was het goed weer en kon alles 
gedaan worden. Acht uur koffie met wat lekkers en even na negenen was alles klaar. Hoezo, vele handen 
maken licht werk! 

We sloten af met een drankje en een hapje in de koffiekamer. Dit was voor een aantal ouders, die 
nu hun jongste zoon/dochter in groep 8 hebben zitten, de laatste klusavond. Bedankt voor de, soms 
vele, klusjaren. Ook namen we afscheid van Peter de Koning en Theo Remmerswaal. De kinderen 
van deze twee klussers verlieten 16 jaar geleden de Jozefschool. Peter en Theo zijn al die jaren 
actief bij het klusteam betrokken gebleven. Reden genoeg voor een bedankwoordje en een 
(klus)bon. Peter en Theo, nogmaals, bedankt voor 
jullie jarenlange inzet voor de school.  
Voor ondergetekende was het ook de laatste 
klusavond. Gelukkig kunnen we melden dat 
volgend jaar de klusavonden gewoon doorgaan. 
Robbert, de man van juf Hester, neemt de 
begeleiding van de klusavonden over.  
Alle klussers (nogmaals) bedankt voor al die 
gezellige en zeker ook productieve klusavonden, 
jullie zijn geweldig! 
Marcel Prins.  
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OPROEP NIEUW MR LID 
Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 1 enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de 
oudergeleding van de MR. Ouderlid Machteld Heijmerink is aftredend (bedankt Machteld!). De huidige 
oudergeleding bestaat uit: John Kardol (voorzitter) Marco Mijnsbergen, Wouter van Steenbergen en 
Machteld Heijmerink (aftredend). 
 
Wij zijn op zoek naar ouders die zich in het nieuwe schooljaar 2020 - 2021 kandidaat willen stellen voor de 
MR. Elke ouder mag zich kandidaat stellen. Dus lijkt het u leuk om kritisch mee te denken over het beleid 
van de school? Geef u dan nu op! Dit kan tot 13 juli 2020. Indien u zich wilt opgeven kunt u dit kenbaar 
maken via dit mailadres: mr@sint-jozefschool.nl.  
Indien er meer geïnteresseerden zijn worden er verkiezingen uitgeschreven.   
 
Maar wat doet de MR? 
Elke school heeft een MR, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is 
gericht op inspraak en heeft een afvaardiging van het personeel en de ouders van de school. Er wordt 
overlegd over belangrijke schoolzaken: keuze van lesmethodes, veiligheid op school en verbeteringen in 
het onderwijs. De MR heeft een adviserende rol op sommige punten en op andere zaken heeft de MR 
instemmingsrecht. Kortom: kritisch meedenken over allerlei zaken die op de Jozefschool spelen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Sanne van Ruijven (secretaris van de MR) 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
3 juli 5A Nyla  

      
3 juli 7C Faye  

      
4 juli 6D Ferial  

      
5 juli 1/2D Tom  

      
5 juli 3A Sem  

      
6 juli 6D Quinten  

      
7 juli 6C Lynn  

      
7 juli 7B Lucy  

      
8 juli 5A Jesse  

      
8 juli 6A Asher  

 

Agenda 
 

Wo 8 juli Rapport groep 8 gaat mee naar huis.  

Vr 10 juli  Nieuwsbrief 30 komt uit 
 

 

Nieuwe leerlingen 

 Afgelopen week zijn de volgende 

leerlingen begonnen op school    

Sumaya – groep 1/2a 
Rosalina – groep 1/2c 

 

Welkom op de Jozefschool! 
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START NIEUWE SCHOOLJAAR EN OVERBLIJF. 

We gaan de laatste 2 weken in van dit bijzondere schooljaar. Daarna genieten we van 6 weken 

vakantie en op maandag 31 augustus starten we allemaal fris en fruitig in een andere groep!  

We starten volgend schooljaar met ons “oude” en vertrouwde lesrooster, dus op: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.15 - 15.15 u en 

• Woensdag de groepen 1 t/m 4 van 8.30 - 11.30 u en  

• Woensdag de groepen 5 t/m 8 van 8.30 - 12.30 u.  

 

 

We starten op 31 augustus ook weer met de tso (tso = tussenschoolse opvang, de overblijf). De 

tso wordt overgenomen door Skippy PePijN, dat betekent dat als uw kind(-eren) gebruik maken 

van de overblijf, u ze (eenmalig) moet inschrijven.  

Op de site van Skippy vindt u het inschrijfformulier, rechts onderaan de webpagina ziet u het logo 

van onze school  (https://www.skippypepijn.nl/tussenschoolse-opvang/) onder het logo van de 

school staat een link naar het inschrijfformulier. 

Wij willen heel graag een vliegende start maken op maandag 31 augustus met de tso, dat 

betekent ook dat we graag de administratie op orde hebben. Zou u de inschrijving van uw kind(-

eren) in orde willen maken? Fijn! Bedankt alvast. 

Skippy werkt met pedagogisch medewerkers en 

vrijwilligers, als bijlage bij de nieuwsbrief vindt u een 

vacature voor tso-vrijwilligers. Vindt u het leuk om tussen 

de middag samen met professionals de kinderen een 

gezellige lunchpauze te bezorgen? Reageer dan vooral! 
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