
 
Nieuwsbrief 13 – 21 februari 2020 

 

Veel succes en plezier 
Thomas Vogt uit groep 3 gaat helaas onze school verlaten en begint een 
nieuwe uitdaging op De Diekmaat. We wensen Thomas heel veel plezier 
en succes daar. 

 
Kleuteronderwijs 
Vanuit onze 5 kernwaarden trots, kwaliteit, samen, beweging en 
verantwoordelijk zijn we een nieuwe kleutervisie aan het schrijven. Het onderwijs aan jonge 
kinderen is anders dan aan oudere kinderen. Verschillende workshops en bijeenkomsten 
hierover zijn geweest op Keenderniveau en hebben we bijgewoond. Graag nemen we mee 
wat jullie als ouders belangrijk vinden voor het kleuteronderwijs. Daarom hangt in groep ½ 
een groot vel waarop ouders wat mogen schrijven wat zij belangrijk vinden voor het 
kleuteronderwijs. Dit kan tot 31 maart 2020.  

 
Alaaaaaaf! 

De carnaval is gestart op school. 
Jeugdprinses Floor en jeugdprins 
Stijn regeren met de leus: “Wie 
hebt d’r zin an!”. We wensen alle 
kinderen en ouders een gezellige 
carnaval en een fijne vakantie! We 
zien elkaar weer op maandag 2 
maart. 
 
Team BS St Jozef 
 
 
 
 
 



  
 

Nieuws uit de MR 
Met trots kunnen we vertellen dat 100% 
respons is gekomen op de raadpleging 
over het continurooster. We zijn alles aan 
het verwerken en de uitkomst en het 
definitieve besluit zal volgen in maart. Bedankt voor het invullen allemaal! 

 

Nieuws uit de OR 
Vacature Ouderraad bestuurslid 

“Voorzitter”:  

 

Vacature 

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter Wendy ter 

Doest neemt eind dit schooljaar afscheid en hierdoor zijn wij dringend op zoek.  

Als voorzitter heb je de leiding tijdens de vergaderingen van de ouderraad en treedt je 

als dat nodig is naar buiten namens de ouderraad. Uiteraard is je hulp ook van harte 

welkom voor het organiseren van de verschillende activiteiten. 
 

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. 

 

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.  

 
Bericht namens gemeenschap Rietmolen 
Kinderopvang Rietmolen?! 
De enquête omtrent de behoefte voor naschoolse opvang in Rietmolen is door vele goed 
ingevuld. Er liggen potentiele kansen op de loer en hierover willen wij met professionele 
kinderopvangorganisaties het gesprek aangaan. 
Wil jij meer informatie of heb jij vragen voor ons? Dan kun je contact opnemen met Lian 
Kormelink (06-25139660) 

 
 
 

mailto:Jozefschoolor@gmail.com


Data op een rij 
22–28 februari  Carnavalsvakantie 
4 maart   Verkoop overblijfbonnen 
31 maart   Audit 
1 april     Verkoop overblijfbonnen 
10 april Viering goede vrijdag (elke groep apart daarom zonder ouders 

deze keer) 
13 april Pasen (alle leerlingen vrij) 
16 april Evaluatiemiddag – alle leerlingen de middag vrij 
17 april Koningsspelen 
23 april Meester en Juffenmiddag – feest op school 
27 april-8 mei   Meivakantie 
 

Bijlage 
- Vacature OR 


