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Nootdorp, september 2018.
Beste ouders,
Wederom presenteren wij u het boekje “Ouder Doe Idee”.
Via dit boekje houden we u op de hoogte van wat er
allemaal binnen de school gedaan kan worden. Voorgaande
jaren konden we dankzij de
overweldigende
reacties
van de ouders veel
werkgroepen bemensen.
We hopen dat u alles
aandachtig
wilt
doornemen. Achter in het
boekje
zit
een
reactieformulier. U kunt
zich via het formulier opgeven voor één of meerdere
activiteiten/werkgroepen/ commissies. Zat u vorig
schooljaar al in een werkgroep en wilt u daar wel of niet mee
door gaan dan kunt u dat onder op het formulier vermelden.
We hopen veel formulieren terug te krijgen met positieve
reacties. Want u weet het: samen maken we de Jozefschool.
Alvast bedankt namens de kinderen en het team,
Marcel Prins,
directeur.

Inleiding
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De ouderraad (OR) van de
Jozefschool bestaat op dit
moment uit 17 leden. We
kunnen niet anders zeggen
als dat we een actieve
ouderraad hebben. Men
biedt o.a. hulp binnen de
commissies voor Sinterklaas,
Kerst, Pasen, sportdag e.d.
Verder is de OR op vele
terreinen
actief
die
betrekking hebben op het
dagelijkse schoolleven. Zo
kunt u denken aan onderwerpen als verkeersveiligheid,
overblijf, schoolreisjes, thema avonden, begeleiden
contactouders en het beheren van de ouderbijdrage. De
wekelijkse nieuwsbrief wordt ook door leden van de
ouderraad gemaakt. De OR komt om de vijf/zes weken bij
elkaar.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 12 leden. Zes
leden vertegenwoordigen de ouders, zes het personeel. De
directeur is meestal aanwezig tijdens de vergaderingen, niet
als lid maar als toehoorder/adviseur. De MR komt ook zo om
de vijf/zes weken bijeen en buigt zich meer over
beleidsmatige zaken aangaande de school.

OR en MR
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Het begrip contactouders kan als volgt omschreven worden:
Contactouders zijn twee ouders per leergroep die een extra
actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking
tussen de school (leerkrachten en directie) en de
ouders.
Zo kan een contactouder een signaalfunctie
hebben namens de andere ouders in de groep. Als
één of meerdere ouders uit een groep een
probleem heeft kan dit voorgelegd worden aan de
contactouder. De contactouder besluit vervolgens
wat hiermee gedaan kan worden
Ten behoeve van de leerkracht kan de contactouder hulp en
ondersteuning bij diverse klassenactiviteiten zoals
verjaardag leerkracht, excursies etc. bieden.
Ten behoeve van de ouderraad (indien gewenst): hulp en
ondersteuning bij diverse activiteiten zoals Sinterklaas,
kerstmis, pasen, sportdag, kleuterfeest, thema-avonden etc.
Contactouders kunnen zich tijdens de informatieavond aan
het begin van het schooljaar aanmelden bij de leerkracht.

Contactouders
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Heel veel ouders helpen mee bij activiteiten
die direct met het groepsgebeuren te maken hebben. In de
lagere groepen hebben we bijvoorbeeld de leesmoeders.
Alle groepen hebben één of meerdere
techniekouders. Ook heeft iedere klas een miniglasteam. Verder wordt er (door de
contactouder) regelmatig een beroep op de
ouders gedaan voor bijvoorbeeld begeleiding bij
een uitstapje, het vieren van de verjaardag van
de leerkracht e.d.
Ook zijn er ouders die helpen bij sportdagen, die
bijspringen bij grote feesten en die iedere week
de nieuwsbrief kopiëren en verspreiden.
Eigenlijk klopt het niet helemaal wat we hier
schrijven, althans we zijn niet compleet. Ten
eerste omdat we best wel iets zullen vergeten waarbij
iemand geholpen heeft. U kunt van ons aannemen dat dat
geen kwade opzet is. Maar het zijn ook niet altijd ouders die
helpen. Ook familieleden, verzorgers, oud collega’s,
kennissen en vutters helpen regelmatig mee binnen de
school. Dus we gaan er even van uit dat iedereen valt onder
de noemer “ouders”.

Ouderhulp
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U weet dat we op school een prachtige
bibliotheek hebben. Een echte schoolbibliotheek, in het OLC
(Onderwijs Leer Centrum), ingedeeld op AVI-niveau.
Vanuit het team is al een bibcommissie van drie
personen die we graag aanvullen met een
aantal ouders. De ouders vanuit de commissie
begeleiden het ruilen. Twee dagen per week is
de bib open. Op dit moment is dat op maandag
en donderdag. Iedere klas (vanaf groep 3) krijgt
drie ruilkaarten en kan daarmee kinderen naar
de bib sturen om te ruilen op de momenten dat
deze “open” is.
Verder houden de ouders uit de commissie het
boekenbestand op orde en worden er activiteiten opgezet
die het lezen nog leuker maken. Hierbij kunt u denken aan
promotieactiviteiten rond de kinderboekenweek, deelname
aan de Nederlandse Kinderjury, uitnodigen schrijver, het
boek van de maand project, enz enz.
De commissie spreekt zelf af hoe vaak en wanneer men bij
elkaar komt, meestal is dit na schooltijd, zo’n drie keer per
jaar.
Eind vorig jaar hebben een aantal ouders de bib-werkgroep
verlaten (laatste kind van school), we hopen dus dat we dit
jaar veel nieuwe ouders mogen verwelkomen.
Lezen, een te gekke hobby!

Bibliotheek
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Vorig schooljaar is er een klusteam actief geweest van
zeker zo’n twintig ouders. Dit klusteam heeft enorm veel
werk verzet. Ook het klusteam kan nieuwe ouders
gebruiken.
De bedoeling is om gemiddeld één avond per twee
maanden op school bezig te zijn. Er zijn altijd wel dingen
die kapot gaan, nieuwe zaken die in elkaar gezet moeten
worden of die opgehangen moeten worden, hier een likje
verf, daar een schroef, oftewel het klein onderhoud van het
gebouw. De klusavonden beginnen altijd om 19.00 uur,
uiteraard met koffie en thee. Meestal zo rond de klok van
tienen sluiten we af met een drankje.

Dit schooljaar is het klusteam op de maandagavond actief.
De avonden zijn gepland op:
24 september,
26 november,
4 februari,
15 april,
24 juni.

Klusteam
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Een aantal jaar geleden is er door een aantal ouders, die
al regelmatig hielpen met het versieren van de gangen
rondom de verschillende projecten, spontaan een
werkgroep opgericht: de Versiergroep.
Deze werkgroep was afgelopen jaar niet actief. We
willen graag de versiergroep nieuw leven inblazen! Deze
werkgroep krijgt een planning van de (kleuter)projecten,
bespreekt hoe de gangen aangekleed gaan worden,
maakt versieringen, hangen deze op en halen het na het
project ook weer weg.
De groep spreekt zelf af wanneer men bij elkaar komt, veelal
onder schooltijd. Bovendien hoeft u niet te denken: Dit is
niets voor mij, ik ben niet creatief. Nee, er moet ook vaak heel
wat geknipt e.d. worden. Alle extra handen en hulp zijn
welkom.
Leuk om te melden is nog dat we de versieringen bewaren en
op slaan, zodat we een leuke voorraad krijgen, wat door de
jaren heen het versieren makkelijker zal maken.
Helpt u mee dit jaar om de Versiergroep weer op poten te
zetten? Geef u snel op.

Versiergroep

Ouder Doe Idee – 2018-2019
Drie jaar geleden, nadat de groene
schoolpleinen klaar waren, is een tuinwerkgroep in het leven
geroepen. Er was afgelopen jaar een tuinwerkgroep van 5/6
leden. We hopen dat er voldoende animo is om deze club
wat groter te maken, zo’n 8-10 leden.
We hebben nu drie prachtige
schoolpleinen met veel groen
en dus ook het nodige
onderhoud. Er is een
onderhoudsplanning waarop
de werkzaamheden staan die
iedere
maand
zouden
moeten gebeuren. Denk daarbij aan snoeiwerk, pleinen
schoonblazen, nieuwe aanplant neerzetten of inzaaien, gras
maaien enz.
Afgelopen jaar kwam de werkgroep op een zaterdagochtend
bijeen. Dat beviel heel goed. We beginnen dan om 09.00 uur
en stoppen rond 12 uur. Is lekker buiten werken iets voor u,
wilt u meewerken aan het bijhouden van onze buitenspeelomgeving? Wordt dan lid van de tuinwerkgroep (Willen uw
kinderen mee om te helpen, prima natuurlijk)
De zaterdagochtenden waarop deze
bijeenkomt zijn:
15 september, 24 november, 2 februari,
11 mei en 6 juli.

groep

Tuinwerkgroep
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Een werkgroep die al een aantal jaren actief is binnen de
school is “De Natuurouders”. Dit is een clubje ouders die
jaarlijks per jaargroep minimaal één praktische natuurles
verzorgen/organiseren.
We hebben al tal van activiteiten gehad. Te denken valt aan de
les waterdiertjes, de imker op bezoek, wilgen knotten, op
bezoek op de boerderij, de smaaklessen,
Bij de uitvoering van de lessen
zelf zijn de natuurouders vaak
aanwezig om samen met de
leerkracht de les te geven.
Natuurouders worden in de
gelegenheid gesteld om, op
kosten van de school, een
korte cursus te volgen bij de
Papaver in Delft. Dit is niet
verplicht.
Wilt u de natuurouder-groep komen versterken vul dit dan op
het reactieformulier in.

Natuurouders
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Al heel lang zamelen we bonnen in van de Jumbo in
Nootdorp. U kent ze wel, de gele inzamelboxen die bij de
diverse uitgangen staan.
Iedere 2 maanden legen we de boxen en worden de bonnen
uitgezocht. Ze worden gebundeld, de bedragen die op de
bonnen staan worden in een Excel sheet gezet en de bonnen
plus uitdraai leveren we af bij de Jumbo. Uiteindelijk krijgen
we een half procent van het totaalbedrag van de
bonnen.
Een leuke actie waardoor onze Jozefvriendenkas iedere
keer met zo’n 150-200 euro wordt aangevuld.
Gelukkig hebben we voor het uitzoeken en invoeren van
de bonnen een groepje ouders die dit voor ons doet. Ze
doen dat op een avond bij één van de ouders thuis. De
dag ervoor verzamelen wij de bonnen en een van de
ouders haalt ze op.
Vorig jaar hadden in deze Jumbo-bonnen-verwerkgroep 6
ouders. Dit jaar stoppen twee ouders dus zou het heel fijn
zijn als er weer een aantal nieuwe ouders bij komen.
Lijkt het u wat om een avond of 5/6 per schooljaar te helpen
geef dat dan aan op het reactieformulier.

Jumbo bonnen
verwerkgroep
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Rekensprint is een programma om het automatiseren van
rekenbewerkingen te oefenen. Het werkt met kaartjes en een
duidelijk programma van een kwartier per dag. Vorig jaar
hebben we dit programma al gebruikt met kinderen die moeite
hebben met rekenen. De ervaringen zijn
positief. De opzet is dat de kinderen drie keer
thuis oefenen en de vierde keer in de week op
school onder begeleiding van een volwassene.
Het drie keer thuis oefenen is natuurlijk geen
probleem. Die ene keer op school onder
begeleiding wel. Op dit moment kunnen we
daar niemand voor vrij roosteren o.i.d.
Daarom zijn we op zoek naar ouders die op
vrijwillige basis een (gedeelte van een) dagdeel, liefst een
ochtend, hiermee aan de slag gaat. U werkt met individuele
kinderen, een kwartier per kind. U wordt ingewerkt door de
intern begeleider en zij is ook uw aanspreekpunt. Het spreekt
voor zich dat u discreet met gegevens en
informatie om kunt gaan.
Zijn er meerdere ouders, dan kunnen we
kijken of we een roulatieschema maken van
bijvoorbeeld om de week of dat we het
aantal kinderen delen en u wekelijks minder
tijd kwijt bent. Heeft u interesse laat het ons
dan weten via de antwoordstrook.

Rekensprintouders
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Naam : _____________________________
Naam oudste zoon/dochter + groep: ___________________
E-mailadres : ______________________________________
Hierbij geef ik mij op voor:

NIEUW

Het opgeven voor werkgroepen kan dit jaar via
DigiDuif.(...............)
Log thuis in op de computer. Op de
O De bibcommissie.
DigiDuif startpagina staat waarschijnlijk al een blad
met de titel “Formulieren” en in dat blad staat
O Het klusteam.
(....................)
“Ouder Doe Idee”. Ziet u dat niet dan kunt u in de
linker kolom klikken op “Alle opties tonen” en dan
O De tuinwerkgroepvervolgens
(...............),op “Formulieren”.
U ziet een formulier klaar staan: Ouder Doe Idee.

O De versiergroep
Klik op(………………………..)
de linker button “Wijzigen”. U ziet het

formulier. Vul naam en overige gegevens in en vink
aan bij welke
werkgroep(en) u wilt meehelpen. Vult
O De natuurouders.
(………………………..)
u het formulier voor vader en moeder in dan kan
dat. Vink van beide de werkgroepen aan en geef bij
O De rekensprintouders.
opmerkingen (………………………..)
aan wie wat doet (bijvoorbeeld:
Annemarie – bibcomm en Walter – klusteam). Klik
vervolgens op “Opslaan”.

O Ik ben helaas niet in de gelegenheid binnen de school te helpen.
Wij zullen er voor zorgen dat er in de
(........................)
ouderinformatiehoek, bij de
directiekamer/administratie, een stapeltje papieren
reactieformulieren
ligt. werkgroep
Als het nieten
lukt
met daar
DigiDuif
Als u vorig
jaar lid was van een
u wilt
dit jaar mee
dan
kunt
u
altijd
nog
zo’n
formulier
invullen
door gaan wilt u dan ook dit formulier invullen, dan hebben we de

lijst van vrijwilligers weer compleet, bedankt.
NIEUW

Tussen de (...............) evt. voornaam of vader/moeder/vrijwilliger
invullen.
Vul dit blad in en lever hem in op school, bedankt!

Opgeven

