
 
Nieuwsbrief 22 –  14 mei 2020 

 

Hoera… we zijn weer open! 
De eerste week zit er bijna op. Het was even wennen voor 
iedereen. Maar we zijn tevreden en trots op de leerlingen en 
jullie als ouders. We merkten aan de leerlingen dat ze goed 
wisten hoe het ging lopen omdat er thuis aandacht aan was 
geschonken. Dat maakt dat het rustig en veilig is verlopen. 
Dank daarvoor. Samen zorgen we er zo voor dat we deze 
Corona periode goed doorkomen. 
De komende twee weken werken we zo verder. Hoe het 
daarna verder gaat zal afhangen van de nieuwe berichtgeving. 
Deze verwachten we volgende week. We houden jullie op de 
hoogte. 
Het schoolkamp voor groep 8 en de afscheidsavond is nog 
onduidelijk. Op Keenderniveau wordt er met alle scholen 
samen daarover meegedacht en moeten we afwachten wat de 
regels vanaf 1 juni doen. Ondertussen kijken we ook met de OR naar een eventueel 
alternatief voor het schoolreisje.  
Daarnaast hebben we bericht gekregen dat het verkeersexamen en de wandelvierdaagse 
niet doorgaan. De data voor de wandelvierdaagse in 2021 is 31 mei tot 4 juni. 

18 mei 19 mei 
Geen schoolreisje 

20 mei 21 mei 22 mei 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
*Groep 5/6B 
Juf Anne  
 
*Opvang: Anouk 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
*Opvang: 
Marloes 

*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Elaine 
 
 
 
 

Hemelvaart  
vrij 



25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 
*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
*Groep 5/6B 
Juf Anne 
 
 
*Opvang: Anouk 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
*Opvang: Liza-
Milou 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Anne 
 
*Opvang: Anouk 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
Tot half 1 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 

 
 

  
Voor het eerst weer spelen met je vriendjes op school….wat een feest! 

  
 

Meneer Harrie 
Helaas hebben we ook minder goed nieuws. Meneer Harrie, onze conciërge, ligt in het 
ziekenhuis. Hij heeft veel last van de rug. Daarom heeft hij onderzoeken om te kijken wat de 
oorzaak is. Namens school heeft hij een grote kaart gekregen. We wensen hem veel 
beterschap! 

 
 
 



Bloemen in coronatijd 
Afgelopen zaterdag heeft de bloemenmarkt van de OR toch 
plaats gevonden. Super hoe er is gedacht in kansen en 
mogelijkheden in Coronatijd. We hebben gehoord dat er heel 
veel is verkocht. Dankjewel OR en alle kopers. 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats op school. 
Deze week kon dat niet plaats vinden omdat ouders niet in het 
gebouw mogen. Daarom willen we alle ouders vragen om zelf 
een luizencontrole uit te voeren thuis. Zie ook de bijlage van de 
GGD. 
 

Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We 
wensen de volgende leerling toch een hele fijne verjaardag toe:  
13 mei  Wieke Konings 
17 mei  Guusje Ehlhardt 
17 mei  Bram Konings  
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 
 

Omdat we volgende week maar een halve week hebben zal er geen nieuwsbrief zijn. De 
volgende is daarom op donderdag 28 mei. 
 

Nieuws uit de MR 
Aankomende maandag is er een (online) 
MR vergadering. 

 

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.  

 

Bijlage 
- GGD: brief, schoolkrantartikel hoofdluis en poster ouderchat 

mailto:Jozefschoolor@gmail.com

