
 
Nieuwsbrief 8 –  3 december 2020 

 

Sinterklaas en kerst  
Vanuit de GGD hebben we richtlijnen gekregen hoe we de decemberfeesten corona-proof 
kunnen vieren op school. Hieraan houden we ons. 
Het eerste feest is Sinterklaas. Na de geslaagde pietenochtend en het schoentje zetten 
hebben de kinderen zin in het feest. Vorig weekend heeft sint al geslapen in het bed. We 
wensen alle kinderen alvast een mooi sinterklaasfeest morgen. 
Het kerstfeest staat over 2 weken op de rol. In de klassen is maandag aandacht geschonken 
aan de eerste adventskaars. Zo werken we samen toe naar kerst. Kerst zal in het teken staan 
van een kerstlunch en het project schoenmaatjes. 
 

Van schoenmaatjes naar schoolmaatjes 
Over enkele weken is het alweer Kerst. Dat is tevens een 
moment om met de kinderen stil te staan bij mensen die het 
minder hebben dan ons in Nederland. In plaats van een 
spaaractie gaat de St.Jozefschool dit jaar zich inzetten voor 
schoenmaatjes, door schoenendozen te vullen voor andere 
kinderen.  
We gaan schoenendozen vullen met schoolmateriaal en 
speelgoed. De schoenendozen gaan naar kinderen in Sierra 
Leone. We doen dit in samenwerking met de Wegdam 
Foundation. Dit is een lokale stichting die zelf monitort of 
alles op zijn plek komt. De leerlingen van de St.Jozefschool 
dienen voor volgende week maandag een lege 
schoenendoos mee te nemen naar school. Deze wordt 
versierd op school. Daarna gaat de doos mee naar huis om te 
vullen met speelgoed en schoolmateriaal: pennen, potloden, 
gummetjes, liniaaltje, geodriehoek, dobbelstenen, een 
balletje, ander klein speelgoed. Dit alles met een duidelijk kenmerk of het voor een jongen of 
een meisje is. De gevulde doos moet uiterlijk woensdag 16 december weer op school zijn. In 
de bijlage staat informatie over deze actie.  
 



Corona 
We zijn weer bijna compleet als team. Op dit moment is juf Rienke alleen nog aan het 
herstellen van haar Corona. We wensen haar veel beterschap.  
 

Het verbeteren van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de 
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren 
en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van 
deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten 
van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en 
rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe 
goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze 
school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 
 
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar 
de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 
herkenbaar zijn voor andere mensen. 
 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in 
openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens 
de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 
statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de 
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de directeur, via de mail. Dit 
kan tot 17 december 2020. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet 
aan het CBS gestuurd worden.  
 
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over 
taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden 
als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat 
scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor 
het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten 
ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om 
toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 

 
 
 
 
 
 
 



Rijmen in groep 2 

  
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Kerstviering 
Op donderdagmiddag 17 december vieren 
we kerst op school. Dit jaar gaan we samen met de kinderen lunchen. Dit betekent dat de 
kinderen voor deze dag geen lunch hoeven mee te brengen naar school. Wel voor de 
pauze van 10 uur 's ochtends. Deze ochtend nemen ze zelf een bordje en bestek mee met 
een drinkbeker voorzien van naam. 
De schooltijden voor deze dag zijn net zoals anders tot 14.15uur. Om deze dag een 
feestelijk tintje te geven mogen de kinderen op hun "kerst-best" naar school komen. 

 

Data op een rij 
4 december  Sinterklaas op school en bij de peuterclub 
7 december  Start project “van schoenmaatje naar schoolmaatje” 
16 december  Alle gevulde schoenendozen weer op school 
17 december  Kerstviering onder schooltijd – kinderen gewoon om 14.15uur vrij 
 

Bijlage 
- Van schoenmaatje naar schoolmaatje 

 
 



Deze sleutel is bij school gevonden. Is iemand een sleutel kwijt? 

 
 


