
 
Nieuwsbrief 11 – 8 februari 2019 

 

Alaaf! 

  
Vanmorgen hebben we carnaval op school gevierd. CV de Reetkwakers kwam op bezoek. 
Speciaal eraan was dat papa Rob Konings adjudant is samen met Prins Arjan. We hebben 
genoten van alle optredens van de kinderen, het optreden van de dansgarde en onze Prins 
Teun en Prinses Lisa uit groep 8 samen met hun raad van 11. Dank aan iedereen die 
geholpen heeft met Carnaval op school. 
 

We wensen iedereen alvast veel plezier  
met Carnaval! 

 
 

 

 
 



Fietsenmaker op bezoek  

We hebben het bij topondernemers over de 
fiets gehad. 
Herbert (papa van Thijs en Luuk) ging een 
fiets in elkaar zetten op school. We hebben 
geleerd bij het achterwiel dat daar een 
tandwiel aan zit. 
En de ketting aan het tandwiel zit en de 
trappers aan de ketting en het voorwiel zit 
geen tandwiel. Er zit een zadel aan. Er zit een 
stuur aan , een bel aan en er zit een rem op. 
Bedankt Herbert. 
 
Van Sjoerd en Thijs T uit groep 4 

  
 

 
Excursie naar de molen 
Wij zijn vorige week naar de molen geweest in Neede.  
De molen heet de Hollandsche molen. 
We hebben geleerd dat de wieken remmen hebben 
en dat de wieken vroeger bijvoorbeeld blij of verdrietig 
konden zijn. 
En ook dat een maalsteen 2000 kilo weegt. 
Dat de wieken zeilen hebben. 
Dat vroeger een paard met een kar er onder ging. 
Dat ze een winkeltje hebben. 
Dat de molen in Neede vroeger een standaard molen was 



Dat vroeger in de oorlog de wieken aangaven dat het veilig 
was of niet. 
 
Groetjes Rick en Jill uit groep 4   
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze jas ligt al 2 weken in de gevonden voorwerpenbak. Van wie is deze jas? 
 

Nieuws uit de MR 
Uitslag behoeftepeiling 
continurooster 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij de uitslag bekend maken van de behoeftepeiling die in 
januari 2019 onder de ouders van de St Jozef is afgenomen. Wij willen u bedanken voor 
het invullen van deze peiling. 
De uitslag ziet er als volgt uit: 
30 stemmen voor een continurooster 
18 stemmen tegen een continurooster 
4   stemmen geven aan geen voorkeur te hebben 
Uit de behoefte peiling is gekomen dat 60 % van de ouders hiermee verder wil. Daarom 
zullen wij als MR vervolgstappen gaan zetten.  In onze aankomende vergaderingen zal 
worden besproken hoe deze stappen eruit gaan zien. 
Wij zullen u uiteraard van deze vervolgstappen op de hoogte houden via de nieuwsbrief. 

 
Aankondiging verkiezingen MR 
 
In juli van dit jaar zal Marloes Vogt de Medezeggenschapsraad (MR) verlaten. Hierdoor 
ontstaat er een vacature bij de oudergeleding van de MR. Hiervoor vragen wij uw 
aandacht! 
Welke ouder durft de uitdaging aan om samen met ons  mee te denken over het beleid 
van de school waarbij de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten worden 
behartigd? 
Is dit iets voor u? Op de website van school kunt u het e.e.a. lezen over de MR. Voor 
vragen kunt u ook een van ons aanspreken. 



U kunt zich opgeven tot 9 maart a.s. via MZR@jozefrietmolen.nl. 
De verkiezingen zullen plaatsvinden in de week van 18 t/m 22 maart a.s. 
Tot slot willen wij Marloes alvast bedanken voor haar bevlogen inzet van de afgelopen 
jaren. 
 
Namens de MR 
Anne van Lith 
Liza-Milou Thuinte 
Laura klein Breteler 
 

 

Nieuws uit de OR 
Vacature penningmeester:   
       
Bij deze willen wij jullie mededelen dat de vacature van penningmeester is vervuld.  
Ellen aan de Stegge gaat vanaf volgend schooljaar de functie van penningmeester op zich 
nemen. Wel treedt Ellen per direct toe tot de OR, dit voor een goede overdracht en ze zal 
ons, dit schooljaar helpen met OR taken en het organiseren van activiteiten. 
Ellen, namens de OR, alvast bedankt voor je inzet. Super! 
Hieronder stelt Ellen zich aan jullie voor: 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Ellen aan de Stegge, voor sommigen beter bekend als Ellen ter Braak. 
Ik ben 34 jaar oud en sinds 3-8-2017 weer woonachtig in Rietmolen.  
Mijn kinderjaren heb ik ook op de St. Jozefschool doorgebracht en zat ik bij de drumband 
van de Amicitia, speelde ik volleybal bij Rivo en later voetbalde ik bij V.V. Rietmolen. 
9 jaar heb ik in de Hoeve gewoond en ben ik later in 2013 getrouwd met Frans.  
Samen hebben wij 2 zoontjes, Joep 4 jaar en Rens 2 jaar. 
Ik hoop als penningmeester van de OR mijn steentje bij te kunnen dragen aan een hele 
leuke, sportieve, gezellige en vooral gezamenlijke schooltijd! 
Samen moeten we het doen, dus spreek me vooral aan voor ideeën, tips of opmerkingen! 
Groetjes Ellen  

 
Data op een rij 
23 febr t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
6 maart  Verkoop overblijfbonnen 
11 maart  Studiemiddag (alle leerlingen ’s middags vrij)  
4 april    Verkoop overblijfbonnen 
12 april  Koningsspelen 
17 april  Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
20 april – 5 mei Meivakantie 
8 mei    Verkoop overblijfbonnen 
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Vakantierooster 2019-2020 
Hierbij alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar. 
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Pasen 
Meivakantie 
Hemelvaart 
Pinksteren 
Zomervakantie 

19-27 oktober 
21 december – 5 januari 
22 februari – 1 maart 
13 april 
27 april – 8 mei 
21-22 mei 
1 juni 
11 juli-23 augustus 

 

 
Bijlage -  
 

 

 


