
 
Nieuwsbrief 8 – 14 december  

 

Advent viering 
Afgelopen maandag is de eerste advent viering 
geweest. We hebben er dit jaar voor gekozen 
om de eerste advent niet in de tijd van 
sinterklaas te doen maar na het vertrek van de 
sint.  
In deze viering hebben we de eerste 2 kaarsjes 
aangestoken en stil gestaan bij de weg naar 
kerst. Het begin van het kerstverhaal werd 
verteld en uitgebeeld door het team. Het was 
een waardevolle viering. Komende maandag is 
de volgende advent viering en de laatste 
advent is onze kerstviering op 20 december. 
 

Kerstviering 20 december 
Donderdag 20 december vindt de kerstviering plaats voor alle kinderen en ouders. 
Om 17.00uur starten we met een kerstmusical in de kerk waarna er een lichtjestocht zal 
plaatsvinden. Deze korte tocht eindigt bij de school waar ieder gezin een kerstwens in de 
kerstboom kan plaatsen. Het lege kerstwensformulier wordt woensdag aan de oudste 
leerlingen meegegeven zodat deze thuis al ingevuld kan worden. Hierna gaan de kinderen in 
school genieten van een Kerstdiner die door iedereen wordt verzorgd. Ouders kunnen 
buiten gezellig bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. 
Deze week kunnen ouders/kinderen invullen wat zij willen maken voor het kerstdiner op een 
buffetlijst in de gang . Hierbij tevens het verzoek om een extra bordje per gezin te maken 
voor de ouders buiten zodat ook zij smakelijk met elkaar het nieuwe jaar kunnen inluiden.  
Op 20 december kunnen kinderen hun gerechten om 16:45 komen brengen naar de klas. 
Ouders kunnen vervolgens buiten langs het verlichte pad wachten tot de kinderen met hun 
klas passeren richting de kerk. Rond 17:00 verwachten we te starten met de kerstmusical in 
de kerk waar de klassen bij elkaar zitten en ouders daarachter plaats nemen. Om 17:45 
starten we de lichtjestocht waarbij gezinnen met elkaar de route lopen. Om 18:15 



verwachten we op school te arriveren. Om 19:00 is het Kerstdiner 
afgelopen en kunnen kinderen met ouders terug naar huis.  
Voor de viering zoeken we nog glazenpotjes.  Spaart u mee? De 
glazenpotjes kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde 
bak bij de voordeur van de school. Graag de etiketten er al af 
halen.  Alvast bedankt! 
We wensen iedereen alvast een mooie kerstviering! 
Groetjes Werkgroep Kerst 
 

Op donderdag 20 december zijn de leerling vanaf 12:00 uur vrij. 
Dit in verband met de Kerstviering diezelfde avond.  

 
Dankjewel 
Wat ziet de school er weer sfeervol uit. Dankjewel versiergroep voor de mooie sintversiering 
en de kerstversiering. 
 

Afsluiting topondernemers 
Woensdag 19 december stond de afsluiting van topondernemers gepland. Door alle drukte 
van sint en kerst hebben we ervoor gekozen om deze niet door te laten gaan.  
 

Inval bij ziekte 
Als een leerkracht ziek is komt er normaal gesproken een invaller. Het probleem is echter dat 
er nauwelijks invallers zijn. Als de ziekte kortdurend is kunnen we het meestal oplossen met 
eigen personeel. We vragen bijvoorbeeld parttime leerkrachten om extra te werken. Deze 
leerkrachten hebben echter bewust gekozen voor parttime en is extra inzet niet altijd 
wenselijk. Soms kan de IB-er of de directeur voor de groep. Dat betekent wel dat er ander 
werk blijft liggen. Een andere mogelijkheid is het opdelen of samenvoegen van groepen. U 
begrijpt dat dit voor kinderen en leerkrachten ook geen ideale situatie is.  
Mocht het langer duren en er is geen vervanging dan is het mogelijk dat we u als ouders 
vragen om uw  kind(eren) een dag thuis te houden. Als u echt geen opvang kunt regelen zijn 
de kinderen natuurlijk welkom. Ze worden dan verdeeld over de andere groepen. We zullen 
dit van tevoren via de mail bekend maken en hopen dat u begrip heeft voor deze vervelende 
situatie.  
 
 

Nieuws uit de MR 
Volgende Mr vergadering is 17 
december. 
In de bijlage een vacature voor ouder in 
de GMR. 

 

Nieuws uit de OR 
Ouders bedankt voor jullie inzet: 
Zaterdag  18 november zijn meerdere 
ouders druk geweest tijdens de klussendag / tuinonderhoud. 
Verschillende werkzaamheden zijn uitgevoerd (o.a. schilderwerkzaamheden en de borders 
zijn onkruidvrij gemaakt).  



Ook hebben wij hulp van ouders gehad, tijdens het organiseren van het sinterklaasfeest. 
De kinderen hebben een geweldig feest gehad en de cadeaus vielen in de smaak. 
Namens de OR: allemaal bedankt voor jullie inzet! 
 
Herinnering ouderbijdrage:          
Bij deze willen wij u herinneren aan de ouderbijdrage schooljaar 2018/2019. 
Wij verzoeken u de bijdrage, betreffende uw kind(eren)  over te maken voor 31/12/2018. 
Alvast bedankt.  
 
 
Vacature penningmeester: 
Zoals de meeste scholen in het basisonderwijs heeft de St. Jozefschool een ouderraad. 
Wat doet de ouderraad? 
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van St. Jozefschool. 
Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten: 
sinterklaasfeest, kerstviering, Koningsspelen, schoolreisje, de overblijf en nog veel meer. 
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders 
van de school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Tevens 
beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms 
aan aanvullende leermiddelen. De ouderraad vergadert gemiddeld 1x in de 6 weken. 
 
Bestuur 
De ouderraad is een stichting welke is ingeschreven in de kamer van koophandel. 
Het bestuur van “Stichting Ouderraad St. Jozefschool” bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. 
 
Vacature 
De ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester 
Esther Weernink neemt eind dit schooljaar afscheid en hierdoor zijn wij dringend op zoek.  
Als penningmeester houdt je je o.a. bezig met het innen van de ouderbijdrage en de 
uitgaven hiervan. Uiteraard is je hulp ook van harte welkom voor het organiseren van de 
verschillende activiteiten. 
 
Interesse 
Mocht je interesse hebben, dan kan je reageren via e-mail: Jozefschoolor@gmail.com. Ook 
eventuele vragen m.b.t. de vacature kan je via bovenstaand mailadres aan de ouderraad 
sturen. Natuurlijk kunnen de huidige leden je hier ook het één en ander over vertellen. 
Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je 
op.  
 
Wij kijken uit naar je reactie! 

 
Data op een rij 
17 december  MR vergadering 19.30uur 
19 december  Afsluiting topondernemers – 12.00uur Gaat niet door! 
20 december  Kerstviering 17.00-19.00uur (alle leerlingen s ’middags vrij) 

mailto:Jozefschoolor@gmail.com


4 januari  Schoolvolleybaltoernooi groep 7 en 8 
4 februari  Open huis Basisschool St Jozef (open dag voor nieuwe leerlingen) 
 

Bijlage 
- Kindje wiegen 
- Vacature penningmeester 
- Vacature ouders GMR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


