
   

 
 
 
 
 
KLEUTERFEEST 2020 
Vrijdag 3 juli was het jaarlijkse kleuterfeest. Dan vieren we de 
verjaardag van de juffen en meester uit groep 1/2. Het thema was dit 
jaar ‘Prinsen en Prinsessen’. Alle kinderen van groep 1/2 kwamen 
met veel enthousiasme die vrijdag verkleed op school. Er stonden 
veel leuke en actieve spelletjes op het programma, maar ook een 
hele leuke verrassing voor meester Marcel! 
 
Meester Marcel gaat ons eind van dit schooljaar verlaten zoals u 
weet en dit wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. De groepen 1/2 
hadden, zonder dat meester Marcel het wist, een verrassing 
voorbereid. De achternaam ‘Prins’ van meester Marcel past namelijk 
wel heel goed bij het thema van dit jaar.  
Sterker nog, het verhaal ging dat de koninklijke familie van het 
Koninkrijk Sint Jozef was overleden door een hardnekkige 
pandemie. Op zoek naar de laatste afgezand moest meester Marcel 
laten zien dat hij zijn titel als Prins daadwerkelijk verdient.  
 
Volledig in stijl is meester Marcel door de kinderen uitgenodigd om 
mee te doen aan een concours. In dit concours moest hij langs alle 4 
de kleuterklassen om in verschillende opdrachten te bewijzen dat hij 
een echte Prins is. 
  
Startend bij groep 1/2 D heeft meester Marcel bewezen dat hij alle 
kinderen koninklijk kon begroeten. In groep 1/2 B heeft hij tezamen 
met alle kleuters een zwaard gesmeed en het koninklijke paard 
bestegen. In groep 1/2 A heeft hij de kroonjuwelen aangevuld door 
met de kinderen een echte kroon te maken. Tot slot, heeft meester 
Marcel in 1/2 C zijn moed bewezen door te paard met zwaard en al 
de draak te verjagen en de prinses uit het kasteel te bevrijden. 
 
De dappere meester Marcel heeft zo bewezen een échte prins te zijn 
en als laatste afstammeling was hij de enige waardige 
troonopvolger. Op het Tante Nel plein werd onder luid gejuich van 
alle kleuters, meester Marcel dan ook gekroond tot Koning Marcel.  
 
Lang Leve Koning Marcel! Hoezee! Hoezee! Hoezee!  
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Agenda 
 

Ma 13 juli Rapport groepen 1/2 – 7 gaat mee naar huis 

Ma 13 juli Musical groep 8a en 8b 

Di 14 juli Musical groep 8c en 8d 

Wo 15 juli Uitzwaaien groepen 8 door team 

Vr 10 juli  Nieuwsbrief 31 komt uit 

Vr 10 juli Grote vakantie start om 12.00 uur 
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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).  

 
TOUR LANGS DE GROEPEN 
Hierboven kunnen jullie al lezen dat ik vorige week 
vrijdag afscheid heb genomen bij de 
kleutergroepen tijdens het Prinsen en Prinsessen 
feest. Gisteren, donderdag 9 juli, mocht ik, 
onverwacht, op tour langs alle andere groepen. 
Gewapend met kar vol “pensioen” versieringen en 
een traktatie gingen we langs de klassen. We? Ja, 
juf Miriam, juf Mieke en af en toe ook juf Karin 
liepen mee om alles in goede banen te leiden.  
Dat deden ze fantastisch. Juf Mieke maakte foto’s 
en regelde de traktaties, juf Miriam “hoefde alleen 
maar te filmen”. 
De kinderen hadden super hun best gedaan om een leuk afscheid met de groep te maken. Dansjes, liedjes, 
mooie complimenten, toneelstukjes, knutsels, cadeautjes, de diversiteit was enorm. De dag vloog voorbij. 
Wel een heerlijke dag, erg leuk om zo bij alle groepen op visite te gaan. Jongens en meiden (en natuurlijk 
collega’s), complimenten voor wat jullie voor mij georganiseerd hadden, ik vond het heel erg leuk. Nogmaals 
bedankt!      Meester Marcel.  

 
DE VAKANTIE-BIEB. 
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 
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HEEFT U AL INGESCHREVEN…………….. 
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. 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 

 Afgelopen week is de volgende 

leerling begonnen op school    

Jayven – groep 1/2b 
 

Welkom op de Jozefschool! 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
10 juli 1/2D Sam  

      
10 juli 6A Quinty  

      
10 juli 6C Wedeb  

      
10 juli 7B Jimmy  

      
11 juli 4B Ishita  

      
11 juli 6D Sofie  

      
11 juli 7C Jayden  

      
12 juli 3A Luciana  

      
12 juli 4B Isaiah  

      
12 juli 4C Pim  

      
12 juli 5A Josh  

      
12 juli 6B Diesel  

      
14 juli 6A Dani  

      
15 juli 6B Francisco  

      
15 juli 8A Elisa  

      
16 juli 4C Ilvi  

      
16 juli 5A Alicia  

      
16 juli 7A Arvik  

      
16 juli 7C Naoufal  
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NIEUWE RAPPORTEN 
Maandag krijgt uw zoon/dochter zijn/haar rapport mee naar huis. Dit 
keer is het een speciaal coronarapport. U zult begrijpen dat het rapport 
er dit keer anders uitziet, qua tekst en inhoud.  
Dit is uiteraard éénmalig. 
We waren al wel bezig binnen de school om een nieuw rapport te 
ontwikkelen. Groep 1/2 is al over gegaan op het KIJK! rapport. Groep 7 
heeft bij het eerste rapport in februari al de nieuwe versie uitgeprobeerd.  
Het nieuwe rapport, de bedoeling is natuurlijk dat volgend schooljaar alle 
groepen hiermee gaan werken, wordt afgedrukt op A4 formaat. Deze 
rapporten gaan mee naar huis in een plastic map met showtassen erin. 
De bedoeling is dat deze weer, nadat iedereen thuis het rapport heeft 
gezien, terug komen naar school. Met het rapport erin. In de volgende 
groep komen er weer twee rapporten bij. Zo gaat het verder zodat je aan 
het eind van de basisschooltijd een rapportmap hebt met al je rapporten 
erin.  
 
Omdat het coronarapport ook op A4 papier uitgedraaid wordt krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 6 
nu al hun rapportmap (groepen 1/2 en 7 hebben ze al in februari gehad). 
Deze rapportmap moet iedereen dus na de grote vakantie weer meenemen naar school, met het 
coronarapport erin.  

 
 
 
OP HERHALING : SPECIALE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021 
 
Informatieavonden: 
Kort na de start van het schooljaar houden we weer een informatieavond. Deze zijn als volgt gepland: 
 
Maandag 7 september:  
Groepen 1/2 aanvang 19.00 uur. 
Dinsdag 8 september: 
Groepen 7 en 8 aanvang 19.00 uur. 
Woensdag 9 september: 
Groepen 3 en 4 aanvang 19.00 uur.  
Donderdag 10 september: 
Groepen 5 en 6 aanvang 19.00 uur.  

 
Studiedagen 
In ieder schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland voor het hele team of een gedeelte daarvan, de 
kinderen zijn dan vrij. Dit jaar zijn de studiedagen gepland op: 

 
Vrijdag 16 oktober ‘20 
Woensdag 25 november ‘20 
Maandag 4 januari ‘21 
Donderdag 4 februari ‘21 
Vrijdag 19 februari ‘21 
Dinsdag 13 april ‘21 
Dinsdag 29 juni ‘21 
Woensdag 30 juni ’21  
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Andere vrije momenten 
-Op vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school, alle groepen draaien die dag tot 
13.00 uur (i.p.v. 12.00 uur).  
-Op vrijdag 23 april doet de Jozefschool weer mee aan de Koningsspelen. We hebben die dag een 
continurooster. Alle kinderen zijn die dag om 13.00 uur uit.   
-Donderdag 24 juni houden we schoolbreed een wenmiddag. Alle groepen schuiven dan een ‘jaartje’ door. 
De kinderen die na de grote vakantie bij ons op school komen worden deze middag ook uitgenodigd. De 
leerlingen van de groepen 8 zijn deze middag vrij. ’s Morgens is iedereen gewoon op school in zijn/haar 
eigen groep. 
 

Diverse oudergesprekken: 
Ontwikkelingsgesprekken , groepen 1/2 t/m 8:    
Dinsdag 29 september en donderdag 1 oktober 2020.  
 
Adviesgesprekken groepen 8: 
Maandag 11 januari en woensdag 13 januari 2021. 
 
Tafeltjesavonden eerste rapport, groepen 1/2 t/m 7: 
Maandag 15 februari en donderdag 18 februari 2021. 

 
 
 

 

Groepen 8, 

succes volgende 

week bij het 

uitvoeren van 

jullie musical 

Jungle Beat! 
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