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BIBLIOTHEEK ACTIE
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna Nootdorp weer de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders/verzorgers meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 3
t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij Bruna Nootdorp en levert de
kassabon in op de administratie van school. • Lever
de kassabonnen vóór 20 oktober 2018!!!! Wij
leveren de kassabonnen in bij Bruna Nootdorp.
Meneer Beitsma van Bruna Nootdorp telt de
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon. De school mag voor 20% van
het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij Bruna Nootdorp voor de schoolbieb. Wij hopen dat u
samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
De bieb-ouders/oma
KLEDINGBEURS
Zondag 30 september organiseert TEZ TWEEDEHANDJE weer
een 2de hands kinderkledingbeurs op onze school.
Er is veel mooie ( merk)winterkleding te koop voor kleine prijsjes in
de maten 86 tot en met 176 De beurs wordt gehouden in de
aula van 10:00-12:00 en tussen 12:30 en 13:00 is er opruiming. De
kleding gaat dan weg voor 1 euro en de jassen voor de halve prijs.

NIEUWS VANUIT DE MR
Op woensdag 19 september stond de eerste vergadering van de MR op het programma. In deze vergadering hebben
we o.a. uitgebreid gesproken over het lerarentekort op de Jozefschool.
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat dit jaar uit de volgende ouders: Marielle van Zon, Machteld Takens, Saskia
Krol, Esther van der Sluis, John Kardol en Marco Mijnsbergen. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u dit altijd bij een
van deze leden neerleggen. U kunt ook altijd een mailtje sturen met uw vraag of opmerking naar mr@sint-jozefschool.nl.
De volgende vergadering staat gepland donderdag 15 november om 19.30.
Wij hopen er met elkaar een goed schooljaar van te maken.
Sanne van Ruijven, secretaris.
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Marco Mijnsbergen, 47 jaar, getrouwd, 2
kinderen: Arvik in groep 6 bij meester Levy, Annika in de
derde klas van het middelbaar onderwijs. Sinds
september ben ik lid van de medezeggenschapsraad. Ik
ben werkzaam als econoom bij het ministerie van Justitie
en Veiligheid.
Ik ben lid geworden van de MR omdat ik graag betrokken
ben bij het beleid van de school.

SLEUTELS KWIJT
Julian uit groep 8B is zijn sleutelbos op school kwijt geraakt. Hij is helaas nog
niet boven water. Zou u willen uitkijken naar een sleutelbos met 3 sleutels? Eén
sleutel heeft een groene ring, een andere een blauwe ring, de derde is een
fietssleutel. Er hangen 2 sleutelhangers aan het bosje, eentje met de naam
“Julian” en de andere is driehoekig met de tekst Alpina. Gevonden? Wilt u ze
afgeven bij de directie/ administratie of bij groep 8B (juf Sanne).
Namens Julian bedankt!

ONDERWIJS IETS VOOR U……..
Misschien denkt u er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij?
Wat zijn de mogelijkheden?
Wij helpen u graag verder.
Tijdens de informatieavond op woensdag 14 november 2018 maakt u kennis met dit prachtige vak en de
mogelijkheden die er voor u zijn.
U bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag.
De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee) en is om 21.30 uur afgelopen.
U kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren, personeelsadviseurs en opleiders van de pabo’s.
Meer informatie vindt u op www.klassewerkdenhaag.nl
Bent u van plan om te komen? Meld je dan aan via dit formulier.
Graag tot ziens! Klassewerk

Agenda
Dag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

Datum
1 oktober
4 oktober
5 oktober
5 oktober

Ontwikkelgesprekken
Ontwikkelgesprekken
Dag van de leerkracht
Nieuwsbrief 6 komt uit.
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JAARVERGADERING OUDERRAAD
Op woensdag 10 oktober is het weer zover, de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Oudervereniging. We hebben de afgelopen jaren gemerkt
dat de opkomst vanuit u als ouders erg laag is, doorgaans
is de opkomst 1 ouder (naast de leden van Ouderraad en
de MR en de leerkrachten die aanwezig zijn).
Nu vinden wij het jammer dat de opkomst zo laag is maar
anderzijds kunnen we het ook opvatten als dat u tevreden
bent met wat wij als Ouderraad doen en geen opmerkingen
heeft over hoe wij onze taak uitvoeren en de bijbehorende
financiën. We beschouwen het dus maar als een
compliment!
Voor ons als vrijwilligers kost de voorbereiding van de vergadering tijd die we liever besteden aan de voorbereiding
van de activiteiten. We hebben ons dus verdiept in de mogelijkheden om de ALV anders vorm te geven. Dit kan,
maar dan is er een statutenwijziging nodig en hier moet over gestemd worden. Tijdens de komende ALV zal er dus
gestemd worden over het afschaffen van de jaarlijkse ALV en daarvoor in de plaats publiceren we de stukken op de
website en zullen deze via DigiDUIF verspreid worden. Voor vraagstukken waarvoor een stemming nodig is
(bijvoorbeeld aanpassen ouderbijdrage) kunnen we in geval dan een bijzondere vergadering bijeen roepen.
Om voor u het bijwonen van de ALV wat minder tijdrovend te maken (normaal is de vergadering om 20.00 uur als u
net lekker wilt gaan zitten met een kopje koffie) verplaatsen we de
vergadering naar de ochtend.
U bent van harte welkom op woensdag 10 oktober om 8.30 uur in
de aula. De koffie met een koekje staat dan klaar. We zullen het kort
houden zodat u om 9 uur weer op pad kunt naar de sport, winkel of
andere bezigheid.
We zien u graag!
Marieke Obbens-Kunz, Voorzitter Ouderraad.

KLUSAVOND
Afgelopen maandag waren 10 klusteamleden aanwezig op de eerste klusavond van dit jaar. Er is heel veel werk verzet.
Een van de grootste klussen was het ophangen van stalen ophangdraden in de klassen. dit doen we nu nadat alle
muren geschilderd zijn. Maar er moeten nog zo’n 10 lokalen gedaan worden. Daarom komt het klusteam op donderdag
11 oktober een extra avond op school om dit af te maken. fijn dat het gelukt is een avond te vinden waarop voldoende
klusouders kunnen. De eerst volgende officiële klusavond is dan weer 26 november.
Bedankt allemaal.
Marcel Prins.
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Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:
28
28
29
30
01
01
03
03
03
03
03
03

september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

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

Marijke Willart
Annabel Bloem
Diya Sardjoe Mishre
Myrthe Lodder
Ruben Cheng
Ryan Grandadam
Lynden Manuel
Fatima Ileri
Thomas Kerkhof
Marit van de Ven
Rosa Tienstra
Sterre Rolvink

Nieuwe leerlingen
Sinds het verschijnen van de
vorige
nieuwsbrieven hebben we op
school mogen verwelkomen:
Leon Germishuijs
Vince Pol

Groep 1/2 d
Groep 1/2 d
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