
 
Nieuwsbrief 7 – 14 november 2019 

 
Hoera voor onze Diny 
Vrijdag 1 november was de dag dat onze interieurverzorgster Diny al 20 jaar zorgde voor een 
schone school. Deze dag hebben we erbij stil gestaan en heeft Diny mooi versierd haar 
werkzaamheden verricht. Gefeliciteerd Diny en we hopen dat je dit nog lang blijft doen.  
 

Congres “Leren Zichtbaar Maken” 
Afgelopen vrijdag zijn we als team naar het congres van 
“Leren Zichtbaar Maken” geweest. Wat een mooie dag 
hebben we samen gehad. Bijzonder was onze ontmoeting 
met de grondlegger van “Leren Zichtbaar Maken”, 
Professor John Hattie uit Nieuw Zeeland. Met veel nieuwe 
inspiratie en het besef van de kracht van het 
teamcollectief, staan we te popelen om samen met onze 
leerlingen het onderwijs nog zichtbaarder te maken op BS 
St. Jozef. 
 
In  januari houden we een informatiebijeenkomst over “Leren 
Zichtbaar Maken” voor alle ouders. Data volgt in de volgende 
nieuwsbrief. Op deze bijeenkomst vertellen we de theorie van 
“Leren Zichtbaar Maken”, de uitwerking in de praktijk bij ons op 
school en wat je als ouders hier zelf in kunt doen.  
 
 
Nu al benieuwd? Kijk dan naar het filmpje op facebook over het 
congres van “Leren Zichtbaar Maken” waarin 6 teamleden van 
onze school “zichtbaar” zijn (zie hieronder).  Of op de Instagram 
pagina van Onderwijsadvies#lerenzichtbaarmaken waar we ook 
“zichtbaar” op waren (zie foto hiernaast). 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= 
2504264622994780&id=119837698104163&s 
fnsn=mo&d=n&vh=e 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid


Welbevindgesprekken 
Hierbij nodigen we alle ouders en kinderen van groep 
5-8 uit voor de welbevindgesprekken.  In dit gesprek 
staat het welbevinden van het kind centraal. Als 
voorbereiding op de welbevindgesprekken heeft elk 
kind het ontwikkelplan ingevuld. Dit ontwikkelplan is 
de leidraad voor het gesprek.  
Maandag 25 november en donderdag 28 november 
vinden de welbevindgesprekken plaats tussen 
15.30uuur en 18.00uur: 

• Groep 1-4 : leerkracht met ouder(s) 

• Groep 5-8: leerkracht met kind en ouder(s). 
Jullie als ouders mogen op school weer zelf intekenen, zodat je kunt kiezen welke dag/tijd  
goed uit komt. In de lange gang hangt op het prikbord de intekenlijst voor alle groepen. Bij 
het versturen van deze nieuwsbrief zijn de lijsten opgehangen. 
 

Sinterklaas 

Nog twee nachtjes slapen en dan is Sinterklaas weer in het land. Ook dit jaar zal hij zijn 
verjaardag vieren bij ons op school.   
Even voor uw agenda: 
Zou u op vrijdag 22 november een schoen van uw kind mee willen geven naar school. De 
kinderen mogen dan een schoen zetten op school.  
Op zondag 24 november komt Sint aan in Rietmolen! 
Dinsdag 3 december is er ’s middags de pietenmiddag voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. 
Hiervoor zoeken wij nog hulpouders!  Graag opgeven bij de leerkrachten van groep 1/2 en 
3/4  
Donderdag 5 december komt Sinterklaas natuurlijk bij ons op school. Verdere info volgt nog 
over deze dag. 
 
Stal voor het paard van Sinterklaas 
Het paard Ozosnel heeft een stal nodig en wel bij ons op school! Hoe bijzonder is dat! Om 
een stal te maken zijn wij op zoek naar paardenspulletjes , maar ook voer, hooi of stro om 
het Ozosnel zo aangenaam mogelijk te maken. Als u wat heeft liggen wat we zouden mogen 
gebruiken zou u dat dan maandag 18 november mee willen geven naar school?  Alvast 
bedankt. Ozosnel zal er blij mee zijn! 
Afgeven bij juf Laura of juf Anne 
 

 
Klussendag/tuindag 
Afgelopen zaterdag was de tuindag/klussendag 
weer op school. Jong en oud was in de weer om 
samen zorg te dragen voor een schone-klusvrije 
school. Super bedankt leerlingen en ouders voor alle 
hulp.  

 
 



Welkom juf Leonie 
In de volgende nieuwsbrief zal juf Leonie Schuurman-Middelhuis zich voorstellen. Zij is onze 
nieuwe onderwijsassistent voor groep 7/8. Wij zijn blij dat ze ons team komt versterken en 
we wensen haar veel plezier bij ons op school. 
 
 

Nieuws uit de MR 
Tijdpad continurooster 
Graag zouden wij u via deze weg willen 
informeren over de gang van zaken 
rondom het continurooster. 
N.a.v. de behoeftepeiling die heeft plaatsgevonden vorig schooljaar en de geluiden na de 
informatieavond van dinsdag 10 september heeft de directie ervoor gekozen om verdere 
stappen te zetten in de voortgang t.a.v. het continurooster. Na overleg met Klaas Jurjens is 
gebleken dat directie wettelijk gezien verplicht is om een enquête op stellen en in te laten 
vullen bij het veranderen van lestijden. De behoeftepeiling van vorig jaar mag namelijk 
niet gezien worden als een officiële raadpleging. Van daaruit is het volgende tijdpad door 
de directie uitgezet. Wij als MR hebben hiermee ingestemd.  
 
Stappenplan continurooster wel/niet? 
 

1.       Informeren (september-oktober-november) 
a.       Informatieavond voor alle ouders door MR 

b.       Informeren bij andere scholen 

c.       Overblijfcoördinatoren spreken 

d.       Informeren BSO-TSO 

e.       MR – bespreken van alle informatie en eventuele knelpunten bespreken 

 

2.       Voorgenomen besluit door directeur over welk model nav voorlopige geluiden 
en reacties vanuit o.a. team en ouders (december) 

 

3.       Ouders raadplegen over voorgenomen besluit via enquête door MR/directie 
(januari)   

                                                       

1.     Groep 8 ouders doen niet mee  
2.     Nieuwe ouders voor volgend schooljaar doen wel mee 
3.     Uitslag is raadgevend en kan meegenomen worden als meer dan de helft van de  
         ouders heeft gereageerd 
 

4.       Definitief besluit door directeur nav stemming: (februari, voor de   
voorjaarsvakantie) 

a.       Oudergeleding MR – instemming besluit 
b.       Personeelsgeleding MR – instemming pauze leerkrachten 
 

 



Nieuws uit de OR 
Kerstfeest 19 december 
De werkgroep kerst is gestart met de 
voorbereidingen voor het kerstfeest op school. Ze zijn nog op zoek naar mensen die willen 
helpen in de voorbereiding en mensen die de dag zelf willen helpen (donderdag 19 
december). Wie oo wie helpt ons? 
Melden bij juf Marjolein of bij Dianne Siemerink. 

 

Data op een rij 
25 en 28 nov  Welbevindgesprekken 15.30-18.00uur (vanaf groep 5 met leerlingen) 
4 december  Verkoop overblijfbonnen 
5 december  Sinterklaas 
12 december  Studiemiddag Leren Zichtbaar Maken – alle leerlingen de middag vrij 
13 december  Schoolviering advent 10.30uur in de kerk 
19 december  Kerstviering 16.45uur-19.00uur 
22 december   Kerstvakantie 

 
 


