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Herfstvakantie 
De eerste periode van het schooljaar zit erop. De gouden weken zijn afgerond en de 
welbevindgesprekken hebben online plaats gevonden. Als team hebben we de kenmerken van 
de Zichtbaar Leren Leerling van BS ST Jozef vastgelegd. In de onderwijsnieuwsbrief van 
november vertellen we jullie daar meer over.  
Samen met de leerlingen gaan wij genieten van de herfstvakantie. Rustig en anders zal het 
zeker zijn deze vakantie. Dat is even wennen maar kan ook veel moois brengen. 
Het blijft een bijzondere periode en niet altijd makkelijk. Toch zijn we dankbaar dat we tot nu 
toe voor alle groepen een leerkracht hadden staan. Hulde aan de invallers als er weer een 
leerkracht thuis aan het wachten was op de uitslag van de test. Hulde aan de kinderen die 
schakelden als het anders liep in de groep daardoor. Samen laten we veerkracht zien en zetten 
we onze schouders eronder. Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 
We wensen iedereen een gezonde en fijne herfstvakantie toe. 

 
 

Corona 
Mogen de kinderen naar school als een huisgenoot getest is en op de uitslag wacht? 
Daarover hebben we de GGD gebeld omdat we merkten dat ouders hier verschillend mee 
om gingen. De GGD geeft het volgende aan: kinderen moeten alleen thuis blijven als de 
geteste koorts heeft of benauwd is.  
Er is een nieuwe beslisboom vanuit de GGD voor “ 0 jaar tot groep 8” (zie bijlage). Wij 
hanteren deze beslisboom. Bij vragen of onduidelijkheden, bel/mail ons of de GGD. 
Voor de komende 4 weken hebben we geen extra maatregelen op school. Belangrijk blijft 
om zo min mogelijk volwassenen in de school te hebben. De deurbel hangt bij de voordeur 



en kan gebruikt worden als er wat afgegeven moet worden.  Voor de periode tot de 
kerstvakantie zijn we aan het beraden hoe bepaalde (leer)activiteiten eruit kunnen gaan 
zien, zoals sint en kerst maar ook het muziekproject met muziekvereniging Amicitia. We 
houden jullie op de hoogte. 

 
Diny 65 jaar   
Met Diny is onze school altijd brandschoon, 
voor ons is ze een uitzonderlijk persoon. 
Ze waarschuwt ons voor “bruine paters” in de wc, 
of een niet afgesloten pc. 
En op vrijdag klinkt het keer op keer: 
“het alarm hoeft er niet op, ik kom straks wel weer”. 
Diny, jij bent onze favoriete schoonmaakmeid, 
gefeliciteerd met jouw heugelijke leeftijd. 
 

Afscheid 
Als school hebben we afscheid genomen van Margret Buurman, onze administratief 
medewerkster. Zij heeft 12 jaar lang veel werk voor onze school verricht en hebben haar 
daarvoor bedankt. Inge Lammers heeft vanaf maandag haar taken overgenomen. Welkom Inge 
en we wensen je veel werkplezier. 
Naast Margret hebben we ook afscheid genomen van Bert Koebrugge. Bert verzorgde voor ons 
ICT zaken. Bert gaat met pensioen en we wensen hem veel geluk en gezondheid. De taken van 
Bert zullen deels bovenschools opgevangen worden en deels in de vorm van Martine Tiehuis. 
Zij is ICT onderwijsexpert en werkzaam op Kardinaal Alferink. Martine, ook jij veel werkplezier. 
 

Afsluiting kinderboekenweek en topondernemers  
Vanmiddag vindt de afsluiting plaats van de 
kinderboekenweek en topondernemers over het 
thema “En toen…”. Door corona kunnen jullie als 
ouders helaas niet komen.  
Daarom kijken de groepen bij elkaar en presenteren 
aan elkaar:  

• groep 1-2 en groep 3-4 bij elkaar 

• groep 5-6 en groep 7-8 bij elkaar.  

  



Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 
Jantje Beton 
In september deden wij mee met De Kleine Jantje Beton Loterij. In totaal hebben onze  
leerlingen € 2.013 opgehaald! De helft van de opbrengst kan onze school besteden aan 
het schoolplein, buitenlessen, of speelactiviteiten. We laten jullie weten wat de school  
ermee heeft gedaan. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen 
kinderen in kwetsbare speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een beperking. 
Samen zorgen we ervoor dat meer kinderen, meer kunnen spelen.  
Iedereen die loten heeft verkocht en iedereen die heeft geholpen: super bedankt! 
Wie heeft de meeste lootjes verkocht? 

1. Familie ten Elsen – 47 lootjes 
2. Familie Kamphuis – 40 lootjes 
3. Familie Konings – 38 lootjes 

Namens de OR krijgen jullie een aardigheidje. 

 

Data op een rij 
19-25 oktober  Herfstvakantie 
3 november  Studiedag Leren Zichtbaar Maken – alle leerlingen hele dag vrij 
12 november   Studiemiddag tussenevaluatie – alle leerlingen de middag vrij 
4 december  Sinterklaas op school 
17 december  Kerstviering 
 

Bijlage 
- Gezinspraatje Sjors Sportief 
- Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 

 
 
 


