
 
Nieuwsbrief 3 – 12 september 2019 

 

Informatieavond 
De informatieavond zit erop. Wij hebben genoten van o.a. de hoge opkomst, de informatie 
die onze leerlingen aan de ouders konden vertellen en het plezier bij de workshops. De PWP 
die in alle klassen draaide tijdens het eerste gedeelte zal vandaag verzonden worden naar 
jullie. Dank aan iedereen die geholpen heeft aan deze geslaagde informatieavond. 
We zijn benieuwd naar hoe jullie de avond ervaren hebben. Heb je genoeg informatie 
gekregen in de groep? Hoe is de workshop bevallen? Is deze vorm van informatieavond voor 
herhaling vatbaar? Welke tip wil je de MR, OR en het team meegeven voor de 
informatieavond van volgend jaar? Maandagmorgen 23 september zitten we als MR, OR en 
directie weer bij elkaar en evalueren we deze avond.  

 

Jantje Beton 
Alle kinderen hebben gisteren het boekje mee gekregen van Jantje 
Beton. Denkt iedereen eraan om het uiterlijk vrijdag 20 september 
weer mee te geven naar school? Alle boekjes moeten terug gestuurd 
worden naar Jantje Beton.  Veel succes met de verkoop! 

 
Kinderboekenweek 2019 
Reis mee met ons tijdens de kinderboekenweek 2019!!  



Op woensdag 2 oktober gaan wij deze gezamenlijk openen op het schoolplein. We gaan er 
twee mooie weken van maken met o.a. een voorstelling in Kleintje Bieb.  
Jij kunt ons misschien nog helpen. Wij zijn op zoek naar ouders of bekenden van jou, die hun 
reisverhalen met ons willen delen tijdens de kinderboekenweek. Dit kan een bijzondere 
vakantie zijn, maar er zijn ook beroepen waarbij je onderweg bent of moet reizen. Ben jij, of 
ken jij, iemand met een mooi reisverhaal en wil jij die delen met onze kinderen? Laat het ons 
dan weten (juf Elaine of juf Laura). 
Noteer alvast in je agenda en op de kalender: woensdag 16 oktober sluiten we de 
kinderboekenweek en het thema “Op reis” van Topondernemers af. Van 12.00-12.30uur zijn 
jullie van harte welkom om een kijkje te nemen in alle klassen!  

Op zaterdag 5 oktober zal er een boekenmarkt plaatsvinden in Kleintje Bieb.  
Nadere informatie over de Kinderboekenweek volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 
Groep 1-2 
Dinsdagavond gingen de kleuters van groep 
1-2 samen met hun ouders op ontdekking in 
groep 1-2. Zoek de getallen en doe samen 
met je vader en moeder de opdrachten of 
beantwoord de vragen. Geweldig om te zien 
hoe aan de papa’s en mama’s uit werd 
gelegd hoe bijvoorbeeld het planbord en de 
kalender werkt. Spelenderwijs kwamen de 
ouders een heleboel te weten over hoe het 
in onze groep aan toe gaat! 

 

  

Nieuws uit de MR 
De informatie over het continurooster 
hebben we gisteren gehoord. Heb jij nog 
“kansen” en “zorgen” t.a.v. het 
continurooster dan zijn ze van harte 
welkom. 
Hieronder de links van het continurooster die Klaas Jurjens beloofd heeft: 
Website over andere schooltijden: 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl  

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/


– opm: als CNV delen we de visie van het ministerie OCW dat schooltijden een zaak zijn die PER 
SCHOOL met team, ouders en de MR moeten worden besproken. Het al of niet overgaan op 
andere tijden kan per locatie verschillen door de omstandigheden ter plaatse.  
Filmpje ouders over andere schooltijden  
Een school met  bioritme rooster: 
wijde wereld in Uden bioritmerooster  
een Duitse ‘halbtag’ school – Belgisch voorbeeld met menu 
en een Canadees voorbeeld.  

 
De volgende MR vergadering is op 30 september om 20.00uur.  

 

Nieuws uit de OR 
Hart voor de Achterhoek 
Rabobank Noord- en Oost Achterhoek stelt 
€ 400.000 beschikbaar voor Hart voor de Achterhoek.  
Als lid van deze bank mag je m.b.v. stemmen meebeslissen waar deze bijdrage naartoe 
gaat. Mocht je jouw stem nog niet hebben uitgebracht: Stem dan vóór 19 september op 
ons! Jouw stem is geld waard en aangezien de techniektorens toch al gauw zo’n € 10.000 
kosten, is iedere bijdrage meer dan welkom.  
NB. Heb je een facebook-account? Link dan ook ons promotiefilmpje op de 
facebookpagina van school (dit kan nl. nog extra geld opleveren). 
 
Wecycle 
Vanaf volgende week staan er weer 2 verzameldozen in de gang op school t.b.v. de 
inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen (e-waste) .  
(Zie bijgevoegde flyer).   
 
Luizenmoeder 
Net als dat schooldirecteur Anton is gestopt met de luizenmoeder op tv, stopt helaas ook 
onze coördinator, Dianne Wielens, met de luizenmoeders van de St. Jozefschool. Jarenlang 
heeft zij de luizenpluis op school gecoördineerd en gefaciliteerd. Mede dankzij haar 
tomeloze inzet is er geen luis veilig bij ons op school. Via deze weg willen wij haar enorm 
bedanken voor al haar inspanningen in de afgelopen jaren en we vinden het fijn dat ze nog 
als luizenmoeder bij ons blijft.  
Suzanne Lammers, die haar coördinerende taak gaat overnemen, wensen wij via deze weg 
veel suc6! 
 
Hulpouderlijsten 
Hoe meer hulpouders, hoe beter de taken zijn te spreiden. Wil jij ook jouw steentje 
bijdragen? Meld je dan aan via de hulpouderlijsten in de gang. Alle hulp is nl. van groot 
belang! 
 
Financiën 
Op 2 september heeft de kascontrole plaatsgevonden t.a.v. de financiële stukken van de 
Ouderraad. De begroting en het financieel verslag zijn door de onafhankelijke 
kascommissie (Koen te Lintelo en Kim Ottink) nagekeken. Hierbij zijn geen afwijkingen 

http://www.youtube.com/watch?v=9oUiRiDB7pg
http://www.dewijdewereld.eu/Over-ons/Dagarrangement
http://www.grundschule-falkenstein-taunus.de/unsere-schule/schulzeiten/
http://www.debosstraat.be/wordpress/index.php/schooluren/
http://www.debosstraat.be/wordpress/index.php/menu-refter/
http://www.aldershot.ednet.ns.ca/content/about-us


en/of nalatigheden geconstateerd. Het voltallige bestuur heeft inmiddels ook decharge 
verleent aan onze reeds vertrokken penningmeester. Chapeau Esther Weernink! 
Wel heeft de kascommissie een aantal tips aangedragen die wij (en onze nieuwe 
penningmeester Ellen Aan de Stegge) dit schooljaar gaan beoordelen. Koen en Kim 
bedankt voor jullie tijd en mooie input!  
Kascommissie 
Koen te Lintelo treedt af. Kim Ottink en Rudy Landewee gaan de kascommissie vormen 
voor het komende jaar en Andre Boswinkel heeft zich aangemeld als nieuwe reserve-
kandidaat.  
 
Vacatures ouderraad  
Omdat twee van onze leden (Danny Hoogland en Karin Kamphuis) vorig schooljaar zijn 
afgetreden zijn we per direct op zoek naar ouders die dit schooljaar het stokje willen 
overnemen.  
Dus als je graag wat meer bij de school betrokken wilt zijn en wilt meepraten over zaken 
die spelen of als je het leuk vindt om mee te organiseren, dan is de ouderraad zeker wel 
iets voor jou.   
Heb je interesse of vragen? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de 
ouderraad of stuur een mailtje naar JozefschoolOR@gmail.com 

 

Data op een rij 
20 september  Inleveren Jantje Beton boekjes 
2 oktober  Opening kinderboekenweek op school 
4 oktober  Voorstelling in Kleintje Bieb 
7 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
11 oktober  Familieavond (18.00-20.00uur) 
14 oktober  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
16 oktober  Afsluiting kinderboekenweek/topondernemers 12.00-12.30 
21 oktober  Herfstvakantie  
 

Bijlage  
- Jantje Beton 
- Hart voor de Achterhoek 
- Wecycle 

 

 


