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BEZETTING DIRECTIE
Misschien weet u nog dat ik gedurende de periode voor de grote vakantie veel thuis ben geweest. We
hebben toen ook via de nieuwsbrief laten weten dat dit kwam omdat mijn vrouw ziek is. Bij haar is in die
periode kanker ontdekt. Helaas zien we thuis dat het steeds slechter gaat en behandeling zich nu alleen
nog maar richt op pijnbestrijding. U zult begrijpen dat mijn aandacht de komende tijd meer naar thuis
uitgaat dan naar school. Ik zal daarom de komende weken af en toe of helemaal niet aanwezig zijn.
Daarbij komt dat juf Hester (adjunct-directeur) herstellende is van een operatie. Gelukkig is dit allemaal
goed gegaan en op dit moment werkt ze 3 uur per dag. De komende weken zal dit langzaam uitgebreid
gaan worden.
Binnen het MT hebben we besproken hoe we dit op gaan vangen en bij wie u terecht kunt met vragen e.d.
We hebben een rooster gemaakt van wie er wanneer, naast juf Hester en/of juf Karin, in de directiekamer
zit en directietaken kan behartigen. Er is dan altijd of een IB’er of een bouwcoördinator extra aanwezig. We
hebben zo een indeling gemaakt dat daardoor de groepsbezetting niet extra belast wordt.
Misschien overbodig om te zeggen maar: heeft u vragen of problemen dan gaat u in eerste instantie
natuurlijk naar de leerkracht van uw zoon/dochter. Komt u er dan niet uit of gaat het om schoolse zaken,
dan kunt u sowieso altijd terecht bij één van de bouwcoördinatoren (Juf Limke groepen 1/2, juf Mieke
groepen 3/4, juf Miriam groepen 5/6 en juf Conny groepen 7/8).
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken en de extra “tandjes” die worden bijgezet om alles zo goed
mogelijk door te laten lopen.
Marcel Prins
DE VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma ‘De Vreedzame School’ (DVS). Dit programma wil een bijdrage
leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
Met het programma leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen
leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van
zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
BLOK 2
In september kon u in de nieuwsbrief lezen dat we aan blok 2
van De Vreedzame School gingen werken. Gedurende 6
weken leerden de kinderen begrippen als ‘conflict’ (bij de
kleuters noemen we dit nog ‘ruzie), win-win oplossing e.d. De
kinderen hebben geoefend hoe je kunt reageren op een
conflict. En weten ze hoe ze zelf, met behulp van een
stappenplan, hun conflict op kunnen lossen. De
stappenplannen voor de onderbouw hangen bijv. op het raam
van de teamkamer bij het kleuterplein. Ook heeft u de
kletskaart, behorend bij dit blok, via DIGIduif ontvangen.
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BLOK 3
De komende weken gaan we werken aan blok 3 ‘we hebben oor
voor elkaar’. In blok 2 leerden de kinderen op een ‘vreedzame’ en
constructieve manier conflicten zelf op te lossen. Blok 3 besteedt
aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot
het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we
o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen
verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en
samenvatten.
Vriendelijke groeten van de stuurgroep DVS

KLEDING- en SCHOENENCONTAINER
Bij het toegangshek op het Tante Nel plein staat een nieuwe container voor
oude kleding en schoenen. De oude die er stond was niet meer als zodanig
herkenbaar, maar deze is nieuw en duidelijk.
Heeft u oude kleding en/of schoenen, doe het in een afgesloten zak in de
container. Wekelijks wordt deze geleegd en de ingeleverde
kleding/schoenen gaan naar een recyclingbedrijf. Wij ontvangen een
vergoeding tot € 0,40 per kilo, dus u helpt ook de school hiermee.
Alvast bedankt!

Agenda
Dag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
14 november
15 november
16 november

BHV herhaling
MR vergadering
Nieuwsbrief 11 komt uit

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via
jozefschool@laurentiusstichting.nl. Aanmelden digitale nieuwsbrief kan via DiGiDuif.
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BIBLIOTHEEK

De dames van de bibliotheekwerkgroep zijn voor en zelfs in de herfstvakantie heel druk bezig geweest de
bibliotheek een leuk aanzien te geven. Op de raampartij aan de “niet zonzijde” zijn mooie tekeningen
gemaakt en ingekleurd; afbeeldingen afkomstig uit kinderboeken. Complimenten aan deze creatieve
biebmoeders. Het ziet er erg fraai uit. Bedankt!
Lijkt het u leuk de biebcommissie te komen versterken graag. We zijn op zoek naar ouders die maandag
en/of donderdag (bij toerbeurt) kunnen helpen in de bibliotheek. Kinderen komen dan in de bieb om boeken
te ruilen. Wilt u een keer komen kijken, laat dat dan even weten!
JUMBOBONNEN
Anderhalve week geleden zijn de Jumbobonnen weer
verzameld en uitgezocht door een groepje enthousiaste
ouders. Dit keer waren het toch weer 701 bonnen met een
totaalbedrag van € 20.489,46. Dus binnenkort wordt er
weer € 102,45 op de Jozefvriendenrekening overgemaakt
(een ½ procent van het totaalbedrag).
U ziet, jullie sparen niet voor niets.
Het Jumbobonnen-uitzoekteam weer bedankt voor jullie
inzet.

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via
jozefschool@laurentiusstichting.nl. Aanmelden digitale nieuwsbrief kan via DiGiDuif.
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Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

Dag
vrij
vrij
vrij
zat
zat
zat
zat
zon
zon
zon
ma
ma
di
di
di
woe
woe
woe
don

Datum
9-nov
9-nov
9-nov
10-nov
10-nov
10-nov
10-nov
11-nov
11-nov
11-nov
12-nov
12-nov
13-nov
13-nov
13-nov
14-nov
14-nov
14-nov
15-nov

Naam
Djailey Toet
Guusje Staakman
Milou Bakker
Esmée Peters
Lillou Diepenhorst
Valentijn Idzenga
Vicky van Winden
Bariwan Husain
Noa Goeman
Jayden Rueck
Dina El Galgamony
Olivia Denash
Guus Baas
Ruben Nieuwenburg
Sigourney Dumaij
Christiaan Lagerweij
Leander Alst
Theo de Meij
Anouk Stavenga

Klas
4C
5D
8B
3A
5C
7B
7C
1/2E
4B
7C
4D
5D
3B
4A
5A
3A
6D
8A
8A

Nieuwe leerlingen
Leuk dat je bij ons op school bent gekomen.
Welkom en een hele leuke tijd op de
Sint Jozef-school toegewenst.

Groep
1/2a
1/2e

Naam
Danielle Hofhuis
Roos Westdijk

WAT SPEELT ER IN DE KLASSEN
Wil jij ook in de nieuwsbrief komen met een leuk verhaal over je groep of school, of misschien heb je wel
een hele mooi tekening van de school? Stuur dan een mail naar jozefschool@laurentiusstichting.nl en wie
weet sta jij in de volgende nieuwsbrief.
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