
  

 

 

 

 
 
CARNAVAL OP DE JOZEFSCHOOL. 
Op dinsdagmiddag 5 maart vieren we op de Jozefschool Carnaval. Het 
thema dit jaar is Glitter & Glamour maar de kinderen mogen zelf beslissen 
hoe ze verkleed komen dit jaar. Elk jaar is het weer een feest om al die 
verschillende verklede kinderen en leerkrachten te zien. 
We gaan deze middag een spelletjes middag houden. De groepen 1/2 doen 
dit in hun eigen bouw in groepjes onder begeleiding van een ouder en de 
groepen 3 t/m 8 doen dat door de rest van de school en dan worden de 
spelletjes begeleid door een ouder. De scheidingslijn ligt bij groep 1/2F en 

groep 3A. We hebben dus veel hulp nodig en als u wilt helpen schrijf u in 
bij de leerkracht van uw kind. 
Na het spelen van de spelletjes gaan we nog even hossen door de school 
met z’n allen. 
Na dit alles even nog rustig in de klas lekker wat drinken. 
Volgende week komt er weer nieuws over het Carnaval Glitter & Glamour. 
 
 

KLUSAVOND 
Maandag 4 februari was er weer een klusavond. De opkomst dit keer was niet zo heel groot, gelukkig 
waren er uiteindelijk 10 klusvaders. Er is heel veel gedaan die avond. Van het ophangen van een paar 
planken tot het afplakken van ramen, van het in elkaar zetten van een boor tot het ontstoppen van 
meerdere wasbakken. Ook zijn er twee touchscreens bij kleutergroepen verhangen. Een tijdrovende klus 
omdat ook de bekabeling moest worden omgelegd, maar het resultaat was prima. Klusouders bedankt voor 
jullie inzet, de hele lijst is weer afgewerkt. tot de volgende klusavond. Deze wordt gehouden op maandag 
15 april.  
Marcel Prins. 
 
 
VOORLEESDAGEN 
De voorleesdagen zijn weer achter de rug. In veel groepen is voorgelezen en heeft het lezen extra 
aandacht gekregen. Leerkrachten hadden hun favoriete kinderboek meegenomen, we hebben opa’s en 
oma’s over de vloer gehad die voor hebben gelezen. Maar ook de kinderen uit de bovenbouw hebben 
voorgelezen bij onderbouwgroepen. Hieronder twee foto’s van het voorlezen van groep 7c bij de kleuters.  
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STUDIEDAG 
Aanstaande maandag 11 februari is er voor het gehele team weer een studiedag. De kinderen zijn deze 
dag dus vrij. Fijn lang weekend allemaal.  
 
 
TAFELTJESAVONDEN 
Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun 
eerste rapport mee naar huis. De week erna, op dinsdag 19 en 
donderdag 21 februari zijn de rapportgesprekken. De gesprekken 
worden ingepland tussen 16.00 – 17.00 uur en na 18.00 uur. Vanaf 
vandaag, vrijdag 8 februari, kunt u via Social Schools voor uzelf dag 
en tijd inplannen. De planning staat dan open vanaf 18.00 uur. U kunt 
inplannen tot en met donderdag 14 februari, 18.00 uur. Voor zover we nu kunnen zien en hebben gehoord 
werkt het nagenoeg hetzelfde als in DigiDuif. U ontvangt ook een mail als de planning open gaat. Komt u er 
niet uit schroom niet even langs te lopen, dan kijken we even mee.  
Wacht met inplannen niet te lang, zeker niet als u meerdere kinderen heeft. Is dit het geval dan adviseren 
wij zo te plannen dat u tussen de gesprekken minimaal 10 minuten pauze/wissel-/uitlooptijd heeft.  
 
 
VAKANTIEROOSTER 2019-2020 
Het vakantierooster 2019-2020 is ondertussen bekend en staat ook op de website onder het kopje 
“Vakanties en vrije dagen” (onder het tabblad “Ouders”). Hieronder hebben we het vakantierooster voor uw 
informatie een keer afgedrukt.   
 
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 20 december 2019 n.m* t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 
Pasen 10 april t/m 13 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 
Koningsdag valt in meivakantie 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie 17 juli n.m* t/m 28 augustus 2020 
 
Let op: *n.m. = namiddag, er is die ochtend dus nog gewoon tot 12.00 uur school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Vrijdag  08-02 18.00 uur – Planning rapportgesprekken staat open. 

Maandag  11-02 Studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Donderdag 14-02 18.00 uur – Planning rapportgesprekken gesloten. 

Vrijdag  15-02 Kinderen 3 t/m 7 krijgen rapport mee. 

Vrijdag  15-02 Nieuwsbrief 22 komt uit. 
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ONDERWIJSSTAKING  15 MAART 2019 
HERHAALD BERICHT VOOR HET GEVAL U DIT VORIGE WEEK NIET HEEFT GEZIEN. 
 

Zoals u wellicht heeft vernomen is er wederom een stakingsdag 
binnen het onderwijs op komst, dit keer voor het gehele 
onderwijs, dus basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs. Diverse 
bonden hebben opgeroepen om op vrijdag 15 maart de scholen 
te sluiten. Dit om er bij de regering op aan te dringen iets te doen 
aan de salarissen, de werkdruk en het tekort aan leerkrachten. Er 
is door eerdere acties al veel bereikt maar nog lang niet genoeg.  
De stakingsbereidheid van het team is ruim 90%.  Wij zullen dan 
ook op vrijdag 15 maart gesloten zijn. Handig om alvast te kijken 
hoe u het die dag doet met de opvang van de kinderen. Bij de 
vorige acties was het alle ouders gelukt opvang te regelen. We 

hopen dat dit ook nu weer gaat lukken. We voelen ons daardoor zeer gesteund. Mocht het echt niet lukken 
opvang voor deze dag te regelen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
We verwachten dat de diverse BSO organisaties waar we mee samenwerken ook weer met een 
opvangaanbod gaan komen.  
Marcel Prins 
 
TUINWERKGROEP 
Vorige week zaterdagochtend  zijn 5 ouders van de tuinwerkgroep samen met meester Jan aan het werk 
geweest in de tuin. Zo hebben zij de compostbakken leeg gemaakt en de compost uitgereden over de 
schooltuinen. Er zijn bomen gesnoeid op het Tante Nel Plein, de takken liggen in het water om wortel te 
schieten. Volgende keer kunnen deze dan weer gepland worden. Bedankt allemaal voor jullie inzet! tot de 
volgende tuinochtend die wordt gehouden op zaterdag 11 mei.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

8 februari 6C Demi Lalleman 

9 februari 3B Jordan Sluizeman 

9 februari 4A Jesse Thoms 

9 februari 6A Isabel Poesiat 

10 februari 1/2C Julian Ramsing 

10 februari 4C Jamey de Wit 

10 februari 4D Kyan Klaassen 

11 februari 7A Nine de Haan 

12 februari 5B Esmée van Lamoen 

13 februari 6A Trevor Hoekman 

14 februari 1/2B Mike van der Wielen 

14 februari 4D Mats de Vries 
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