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HET NIEUWE SCHOOLJAAR VAN START
De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen kan terugkijken op een leuke vakantie en voldoende heeft bijgetankt.
Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen. Afgelopen maandag klonk om tien voor half negen, sinds 6 weken,
weer de zoemer. De deuren vlogen open en iedereen stapte welgemutst naar binnen. Buiten alle bekende gezichten
ook heel veel nieuwe leerlingen en leerkrachten die na de vakantie bij ons begonnen zijn. We hebben het dan over juf
Yvette (5d), meester Bart (5c) en, terug van weggeweest, meester Mark (5a). Verder juf Evelyn K (7c), meester Pim
onze nieuwe gymleerkracht en onze nieuwe adjunct-directeur juf Hester.
We wensen alle nieuwe leerlingen en collega’s veel plezierige jaren toe op de Jozefschool.
De eerste week zit er alweer op, de kop is eraf. Volgens ons hebben alle groepen een goede start gemaakt. Veel plezier
allemaal dit schooljaar, laten we er allemaal weer een geweldig leuk en leerzaam Jozefjaar van maken.
Marcel Prins.

INFORMATIE AVONDEN
Volgende week meteen weer de informatieavonden. We hebben gemerkt dat
in een nieuwsbrief voor de vakantie de verkeerde tijden hebben gestaan.
Excuus hiervoor. In de schoolgids die u hierbij ontvangt en in de kalender van
Digiduif staan wel de goede tijden. De starttijden zijn als volgt:
Maandag 3 september:
Groepen 3 aanvang 19.00 uur.
Groepen 4 aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 4 september:
Groepen 5 aanvang 19.00 uur.
Groepen 6 aanvang 20.00 uur.
Woensdag 5 september:
Groepen 7 aanvang 19.00 uur.
Groepen 8 aanvang 19.00 uur. Let op! Deze tijd is aangepast omdat de
ouders in groep 8 dit jaar ook de kampinformatie op deze avond krijgen. De
avond duurt dan ook wat langer dan de gebruikelijke informatieavond.
Donderdag 6 september:
Groepen 1/2 aanvang 19.00 uur.
Gezamenlijke start in de gemeenschapsruimte, daarna in de klassen.
We willen iedereen vragen gebruik te maken van de ingang van de aula op
het Tante Nel plein. In de aula staat koffie en thee voor u klaar.
Prettige informatieavond allemaal.
Marcel Prins.
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ONDERWIJSSTAKING
Na de stakingen en acties van vorig jaar is al veel bereikt*, maar lang nog niet alles wat nodig om het basisonderwijs
weer goed en gezond te maken. De acties gaan door, dit keer niet landelijk maar per provincie. Op woensdag 12
september is door de onderwijsbonden een staking uitgeroepen voor de provincies Zeeland en Zuid Holland. Net als
de andere scholen van de Laurentiusstichting zal ook de Jozefschool weer meedoen aan deze staking. De school is die
dag dicht. We hopen, net als vorig jaar, dat de opvang van de kinderen zelf of onderling met de ouders geregeld kan
worden. Diverse naschoolse opvangorganisaties zullen ook een aanbod doen om kinderen op te vangen. Komt u er
echt niet uit kunt u contact opnemen met ondergetekende om te zien wat dan eventuele, externe, mogelijkheden zijn.
We hopen dat alle acties die gevoerd worden uiteindelijk het beoogde effect hebben.
Marcel Prins.
*De acties van vorig jaar hebben ervoor gezorgd dat er extra, structurele gelden vrijgemaakt zijn om werkdruk op school
aan te pakken. Wij hebben toen gekozen voor uitbreiding vakleerkrachten wat betekent dat alle groepen nu muziek
hebben van een vakleerkracht en ook de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 door vakleerkrachten gegeven worden.

WIJZIGING JAARPLANNING

GEVONDEN VOORWERPEN

Mocht u heel enthousiast de jaarplanning vanaf
Digiduif hebben overgenomen in uw agenda dan
wordt het helaas toch nog even knoeien. Tot
afgelopen week stond daar namelijk in dat de
schoolfotograaf op 4 en 5 juni 2019 komt, dat is
deze week 1 week opgeschoven en is 10-11 juni
geworden. In Digiduif staat nu de goede datum.

Volgende week, tijdens de informatieavonden week, zullen
alle gevonden voorwerpen in de aula liggen. Alle jassen,
tassen, kleding, schoenen, handschoenen, dassen e.d. die in
de laatste periode als gevonden voorwerp zijn ingeleverd en
de spullen die in de vakantie zijn blijven liggen. Het is weer
een respectabele hoeveelheid dus zeker de moeite om even
te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. Volgende week
vrijdag gaat alles, wat er dan nog ligt, naar het goede doel en
beginnen we weer met een lege bak gevonden voorwerpen.

Marcel Prins.

Marcel Prins.

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

Klas
7
1
1
6
4
2
6
5
1
1
1

Naam
Ahmed Alibrahim
Djamiro Broodman
Sam Caffa
Tristan Domenie
Dina Al Galgamony
Wassim Al Galgamony
Zoë Onasoglu
Angel Ploeger
Jeremy Ramsing
Emmeline Sebel
Tom Staakman

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

Klas
2
4
1
1
1
1
1

Naam
Jian Xi Wang
Oksana Zawinovska
Bradley Steege
Romaysa El Oudaoui
Divya Khoenkhoen
Jan Pekdemir
Noa Zhu

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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WET OP DE PRIVACY
I.v.m. de nieuwe wet op de privacy moeten alle ouders/verzorgers
jaarlijks een formulier invullen en ondertekenen over het gebruik
van o.a. foto’s en videofragmenten op o.a. de site, nieuwsbrief e.d.
De formulieren liggen klaar om volgende week op de
informatieavond uit te delen. Als u hem meteen wilt invullen is dat
natuurlijk prima, u kunt hem ook mee naar huis nemen om dit op uw
gemak te doen. Wel willen we u vragen hem dan per omgaande
mee terug te nemen. We kunnen dan de keuzes inventariseren en
kijken hoe we dit jaar om moeten, kunnen en willen gaan met foto’s
en videofragmenten van o.a. schoolactiviteiten en feesten.
Alvast bedankt, Marcel Prins.

DE NIEUWE SCHOOLGIDS
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het PDF bestand van de nieuwe schoolgids. Dit is een “actief” PDF bestand. U kunt
bijvoorbeeld meteen doorklikken naar hoofdstukken door daar in de inhoudsopgave op te klikken. Onderaan het blad
kunt u altijd direct terug naar de inhoudsopgave. Alle advertenties hebben actieve links en ook kunt u meteen doorklikken
naar instanties, organisaties voor naschoolse opvang e.d. Handig om dit bestand op te slaan op uw computer thuis. Veel
leesplezier!
Marcel Prins.

DE NIEUWE WEBSITE
Dat niet alles mee kan zitten bleek deze grote vakantie maar
weer eens. Op de achtergrond, achter de oude website,
staat de nieuwe klaar. Voor een groot deel is de tekst
overgezet. We zijn dat aan het controleren en up to date aan
het maken. Bedoeling was dit in de grote vakantie af te
ronden. Een lid van onze ICT-groep had dit op zich
genomen. Door een aantal technische onvolkomenheden
die niet tijdig opgelost konden worden is dit niet gelukt. We
zijn met man en macht bezig om de site zo snel mogelijk
online te krijgen. Nog even geduld ……………………….
Marcel Prins.
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VOORSTELLEN NIEUWE ADJUNCT-DIRECTEUR HESTER VAN WAART
Beste ouders/ verzorgers,
Van de week heb ik een voorstelronde gelopen langs bijna alle groepen op school, zo
weten de leerlingen ten minste wie er bij meester Marcel en juf Karin op kantoor zit.
Middels deze nieuwsbrief stel ik me ook graag aan u voor.
Mijn naam is Hester van Waart en sinds de start van dit schooljaar ben ik de nieuwe
adjunct-directeur op deze fijne school.
Ik ben 45 lentes jong, woon in Delft, ben getrouwd met mijn grote liefde Robbert en
samen hebben we 2 lieve kinderen, Floris van 13 en Josephine van 11.
De afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier als leerkracht op een school in Berkel &
Rodenrijs gewerkt. Voor die tijd heb ik na mijn studie economie jarenlang bij ABN
AMRO Bank gewerkt. De switch naar het onderwijs is geboren uit de wens een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, onze toekomst.
Na mijn Pabo-studie heb ik bewust gekozen voor een aantal jaren voor de klas, om met
mijn figuurlijke “pootjes in de klei” te staan en ervaring op te doen als leerkracht, maar
altijd met de intentie om uiteindelijk mijn leidinggevende capaciteiten in te zetten binnen
het onderwijs. Vorig jaar heb ik de studie basis bekwaam schoolleider afgerond en nu
de stap kunnen zetten naar een directie-functie binnen de Jozefschool.
Mijn eerste indruk is heel positief, er hangt een fijne sfeer in de school, collega’s en
kinderen zijn erg behulpzaam en laten mij welkom voelen. Een fijne start.
Samen met u als ouders, de directie, de leerkrachten en de leerlingen dragen wij zorg
voor een veilige, geborgen en gezellige tijd voor de kinderen op onze school.
We zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om het kind lekker in zijn of haar velletje te
laten zitten, zodat hij of zij optimaal te ontplooiing kan komen in de basisschoolperiode.
Ik verheug me erop u te ontmoeten, graag tot ziens!
Enthousiaste groeten,
Hester van Waart

Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

Dag Datum Naam
Zat 01/09 Mohammad Husain
Zat 01/09 Jaylan Ramsing
Zon 02/09 Julian van der Haas
Zon 02/09 Tushar Chitan
Ma 03/09 Noah Westerkamp
Ma 03/09 Riley Herwig
Ma 03/09 Hannah Tas
Woe 05/09 Loris Broekhuizen
Do 06/09 Lily Himpers

Klas
3A
4A
7A
7C
3A
3C
8B
3A
3C

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

