
 
Nieuwsbrief 13 – 21 februari 2020 

 

Informatieavond Leren Zichtbaar Maken 
Volgende week woensdag vindt de informatieavond plaats van Leren Zichtbaar Maken. We 
zijn het vergeten te melden in de vorige nieuwsbrief maar we hopen dat er toch veel ouders 
zullen komen. Op deze avond vertellen we over de theorie van Leren Zichtbaar Maken, de 
praktijk bij ons op school en onze ambities t.a.v. Leren Zichtbaar Maken. Graag vooraf 
opgeven bij Liza Milou Thuinte, uiterlijk maandag (l.thuinte@keender.nl). 
 

Coronavirus 
Hieronder volgt het laatste nieuws van de GGD over het coronavirus: 
De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patiënten met 
corona. Een enkeling woont in onze regio. De GGD voert uitgebreid contactonderzoek uit 
rondom deze patiënten. Mocht het een kind op uw school betreffen dan nemen wij indien 
nodig contact met u op. Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Natuurlijk is 
het altijd belangrijk om goede hygiënemaatregelen te treffen om het verspreiden te 
voorkomen. Lees voor meer informatie de brief voor ouders/verzorgers in de bijlage. Vanuit 
de GGD blijven we niet actief communiceren. U kunt op de GGD website terecht voor 
actuele informatie.   
 

Luisvrij 
We zijn weer luisvrij. Dankjewel luizenmoeders voor de controle. 
 

Gelden Jantje Beton 
Alle 19 kleuters zijn blij met de nieuwe fiets 
en step. De OR heeft de fiets en step 
aangeschaft van de gelden van Jantje 
Beton. Dankjewel OR en alle mensen die 
loten hebben gekocht en verkocht van 
Jantje Beton! 

 

https://mcusercontent.com/485b579c428a1a819554411df/files/1eab2962-77be-4d7c-a2c3-c383e25b14c1/20200310_brief_voor_ouders_verzorgers.pdf
https://www.ggdnog.nl/professionals/over-de-ggd/nieuws/informatie-voor-scholen-bedrijven-en-kinderopvang-over-het-coronavirus


 

Nieuws uit de MR 
Wisseling personeelsgeleding MR 
Kelly Cattier neemt vanaf heden de plek 
in van Liza-Milou Thuinte. Reden is dat de 
combinatie van Intern Begeleider(IB) en 
MR- lid niet werkend blijkt te zijn. We wensen Kelly Cattier veel succes en plezier in haar 
nieuwe rol. 
 
GMR 
Op school hebben we de MR. Op stichtingsniveau Keender hebben we de GMR. In deze 
GMR staan twee vacatures oudergeleding open. Heb je hier interesse in? Voor meer 
informatie kun je terecht bij een van ons.  

 

Nieuws uit de OR 
Herhaling 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.  

 
Data op een rij 
18 maart     Informatieavond Leren Zichtbaar Maken 
1 april     Verkoop overblijfbonnen 
10 april Viering goede vrijdag (elke groep apart daarom zonder ouders 

deze keer) 

mailto:Jozefschoolor@gmail.com


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 
- GGD Corona 
- Techniek dag Gelderland 


