
 
Nieuwsbrief 20 –  10 juni 2021 

 

Vacature groep 1-2 
Helaas heeft Marieke Berends te kennen gegeven te solliciteren op een andere school met 
een formatieplek. Dat maakt dat we na overleg hebben besloten dat juf Anne en juf Kelly 
groep 7/8 samen blijven doen, ook volgend jaar. Het gevolg is dat we voor groep 1-2 een 
vacature uit hebben gezet van 0.6 of 1.0 (zie bijlage). Weet je iemand? Tip gerust! 
Als deze vacature is ingevuld kunnen we verder met de organisatie van volgend schooljaar.  
 

Techniek 
Leerlingen uit groep 8 krijgen technieklessen van Rietmolense techneuten, vaak vutters. 
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Harrie Blanken en Rikus Besseling, 
mannen van het eerste uur. We willen ze ontzettend bedanken voor alle uren techniek die 
zij onze leerlingen hebben gegeven.  
Door corona konden de technieklessen afgelopen schooljaar helaas niet doorgaan. Omdat 
we komend schooljaar weer willen starten met de technieklessen zijn we nog op zoek naar 
versterking voor de techniekgroep. 20 middagen in het jaar tussen oktober en mei vinden de 
technieklessen plaats. Er is een kant en klaar programma maar eigen inbreng is altijd 
welkom. De data worden vooraf bepaald door de techniekmannen zelf. Het kan wekelijks 
maar ook 1 keer in de maand.  Wie wil ons helpen? Wie kent iemand die hierin wat kan 
betekenen? Graag doorgeven aan m.ribbers@keender.nl Alvast bedankt voor het 
meedenken. 
 

Verbouwing 
Zoals jullie weten heeft de gemeente 
aangegeven in het Integraal Huisvestingsplan 
van gemeente Berkelland dat BS ST Jozef in 
fase 1 verbouwd gaat worden (tussen 2020 
en 2023). De gemeente praat over “de 
Passende jas”. Vorige maand is het college 
van wethouders akkoord gegaan met de 
huisvestingsaanvraag die Stichting Keender 
heeft ingediend voor de verbouwing van onze 
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school. Daarin staan o.a. de ruwe plannen en de financiële begroting. 22 juni komt de 
huisvestingsaanvraag voor in de gemeenteraad en bij akkoord hebben we officieel groen 
licht voor de verbouwing. 
 

Afgelopen week werden we verrast door 2 artikelen in de krant over onze school. Enerzijds 
over de huisvestingsaanvraag zoals hierboven beschreven. Anderzijds over de school in de 
kerk. Als bestuurder en directie/team zijn we benaderd door de werkgroep kerk. In 
meerdere gesprekken hebben we samen met deze werkgroep stil gestaan bij het plan om 
onze school naar de kerk te verplaatsen. Omdat wij de gemeenschap Rietmolen een warm 
hart toedragen hebben we hier goed over nagedacht.  Uiteindelijk hebben bestuurder, 
directie en team aangegeven bij de werkgroep dat het voor onze leerlingen en ons onderwijs 
geen vooruitgang is om naar de kerk te verplaatsen. De MR en OR hebben zelf contact 
gezocht met de werkgroep kerk. Zij hebben aangegeven dat zij de zienswijze van bestuurder, 
directie en team ondersteunen.   
Bij akkoord op 22 juni in de gemeenteraad zullen we meer vertellen over de plannen en zal 
er in september een informatieavond komen voor jullie.  
 

Denken jullie eraan dat alle leerlingen morgen vrij zijn?  
Als team hebben wij morgen de evaluatiedag. We blikken terug op afgelopen schooljaar 
vanuit o.a. het jaarplan en de resultaten en blikken vooruit zodat we weten waar onze focus 
komt te liggen volgend schooljaar. Tevens gaan we in de middag aan de gang met Lotte ter 
Braak, oud leerling en woonachtig in Rietmolen. Zij werkt bij Penta Rho in Apeldoorn, een 
bedrijf dat scholen helpt met verbouw en nieuwbouw. Samen met haar gaan we de stap van 
onderwijsvisie naar gebouw concretiseren.  
 

Nieuws uit de OR 
 Hoi! 
Ik ben Jill ten Vregelaar-Luttikhold en sinds kort 
de nieuwe voorzitter van de OR! 
Ik ben getrouwd met Mark ten Vregelaar, samen hebben we 3 
kinderen, Siz, Jes en Lenn, en wonen wij aan de Flipsweg op een 

boerderij, die met die vele ronde balen! 😊  
Naast dat ik vooral moeder ben, ben ik ook nog werkzaam bij 
Voetencentrum Wender als podotherapeut, of zoals mijn dochter 

dat mooi zegt; voetendokter 😊 en ben ik leidinggevende van 
team Gelderland.  
Ook kunnen jullie mij tegenkomen op de tennisbaan van 
Rietmolen, waar ik sinds kort een balletje sla.  
Ik ga met veel enthousiasme aan de slag bij de OR, ik hoop met de 
andere OR leden de leukste activiteiten te organiseren voor de 
kinderen van de St. Jozefschool en een klankbord te zijn voor de 
ouders.  
Wil je als ouders zijnde iets bespreken of lijkt het je leuk om aan te 
sluiten bij de OR? Spreek me aan!  
Groetjes Jill 

 

Data op een rij 
11 juni   Studiedag – alle leerlingen vrij 



23-24-25 juni  Kamp groep 8 
28 juni   Gesprekken facultatief groep 1-6 en groep 7 pré-advies gesprek 
30 juni   Streetwise 
1 juli   Schoolreisje 
5 juli   Rapport 
5 juli   Musical groep 8 en afscheidsavond 
7 juli   Leerlingen groep 8 uit de school gooien (12.00uur) 
7 juli   Meester- en juffendag 
8 juli   Doordraaiochtend 
8 juli    14.15uur – alle leerlingen zomervakantie 
  
 

Bijlage 
- Vacature groep 1-2 


