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 Nieuws van de directie  

  

  Afscheid groep 8  
Allemaal uniek binnen gekomen 

Allemaal zich uniek ontwikkeld 

Allemaal uniek uitgezwaaid 
 
 
 

  

 

Mooi hoe het in dit tweede corona jaar gelukt is om er een prachtig afscheid van te maken  
Donderdag 17 en 18 juni hebben de 39 leerlingen het alternatieve schoolkamp schoolnabij 
gehad in prachtige tenten op het speelveld bij de school.  

 

 
 
 
Samen met de OV oudervertegenwoordiging en de leerkrachten is er een prachtig 
programma gemaakt.  Enthousiast hebben ze geklommen in het klimpark bij het Streekbos, 
sommige hebben echt angsten overwonnen, samen spelen bij Natuurleuk de Hout met 
lekker klooien in en rond het water. 's Avonds samen naar Nederland kijken die toen wel 
wonnen en met een prachtige aangepaste disco door een echte DJ. In het Padlandbos is er 
nog gelasergamed. Ze werden door ouders als ware prinsen en prinsessen verwend met 
allerlei lekkers wat uit allerlei verschillende hoeken aangedragen werd. Mooi hoe de 
betrokkenheid van de ouders omgezet is in praktisch handelen. 
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Op 5, 6 en 7 juli is de musical opgevoerd in de Roode Leeuw. De groepen 3 t/m 7 , 

belangstellenden en ouders hebben de musical live mee kunnen kijken verdeeld over 

tijdsblokken. Prachtig hoe op het grote toneel en in de grote zaal ruimte is om dit uit te 

kunnen voeren. De groep 8-ers  hebben als sterren gestraald. Wat een power is er door hen, 

meester Sjaak, meester Henk en juf Naomi ingezet om er twee fantastische uitvoeringen van 

te maken. We hebben de leerlingen een warm afscheid kunnen geven na 8 jaar Jozefschool. 

De muzikale omlijsting door DJ Peter Zwarenkant heeft het een zeer professioneel kantje 
gegeven. 
 
Sommige ouders van hen nemen ook afscheid van de school. Velen hebben heel veel jaren 
extra geholpen om jullie schooltijd mooier te maken, daar wil ik ze namens het team voor 
bedanken.  
 
Donderdag om 10.00 uur hebben we ze uitgezwaaid met alle leerlingen en daarbij konden 
de ouders aanwezig zijn. 
 

    
 

Op de afscheidsavonden zijn er twee mooie pleintegels aangeboden door de ouders van de 
leerlingen met hun namen erin gegraveerd. We zullen ze een mooi plekje geven op het 
schoolplein. Zo blijven we ze tegenkomen.  
Wij hebben ze zien groeien en van ze genoten en wensen ze veel succes in het voortgezet 
onderwijs.  
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Afscheid  
In de MR hebben we afscheid genomen van Martin Beemster. In de OV hebben we afscheid 
genomen van Caroline Vlaar, Nico van Baar en Bonne Boots (tevens vertegenwoordiger van 
de OV in de MR). Zij hebben jarenlang heel veel zichtbare en onzichtbare activiteiten 
verzorgd en met hun bijdrage de schooltijd van de groep net een extra gouden randje 
gegeven. 
We zwaaien Tycho gelijk uit en wensen hem op de nieuwe school heel veel succes.  

 

 
Bedankt TSO vrijwilligers 
Enkele van de TSO vrijwilligers zijn gedurende dit jaar gestopt door omstandigheden, we 
willen iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de TSO hartelijk bedanken. Zij waren de 
enige ouders die een heel jaar lang buiten op het plein in contact geweest zijn met de 
kinderen van vele groepen en zijn van onschatbare waarde geweest. Claudia Jacobs  heeft 
vanaf het eerste begin meegeholpen bij de TSO, de kinderen en wij zullen haar aanwezigheid 
echt gaan missen. Super bedankt trouwe ouders. Gelukkig zijn er weer nieuwe ouders 
gestart en blijft er ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 
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Bedankje juf Marleen Wiepking en juf Anneke Baas 

 
 
Lieve Ouders, 
 
Wij willen jullie enorm bedanken voor het fantastische afscheidsfeest.  
Opgehaald met een koets, de zon straalde ons tegemoet. Wat een feest de hele school weer 
eens samen op het plein te zien, al die vrolijke kindersnoetjes! We werden luidkeels 
toegezongen en daarna volgde een dag vol verrassingen. We mochten zelfs naar een theater 
voorstelling in de gymzaal.  
Zoveel lieve woorden, cadeautjes, liedjes....we zijn er stil van ( en dat voor een juf! ....)  
Het was een dag met een gouden randje, net als alle mooie jaren op de Jozefschool.  
We gaan de kinderen en collega’s zeker missen, maar hebben ook heel veel zin in alles wat 
er komen gaat.... 
We wensen jullie alle goeds voor de toekomst, fijne vakantie en tot ziens! 
 
Warme groeten van Anneke en Marleen 
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Bedankje vanuit de OV 
Alle leerlingen zijn op maandag 5 juli door de OV getrakteerd op een ijsje. Wat een mooie 
verrassing. Ze hebben per groep in de rij gestaan en vervolgens volop genoten van de ijsjes. 
 

      
 
Daarnaast hebben jullie een bedankje gekregen vanuit de OV via jullie kind(eren) om na dit 
bijzondere Corona jaar alle ouders te bedanken voor hun inzet thuis en of rond school. OV, 
MR en team verlangen er samen naar dat we volgend jaar een rustiger jaar tegemoet gaan 
waarin weer meer ruimte komt voor fysieke betrokkenheid. 
 

 
Bedankje vanuit het team 
Via ouderportaal ontvangen jullie een filmpje van het team als blijk van waardering. 
 

 
Hartelijk welkom  

  
We zijn blij dat we de bezetting helemaal rond hebben.  We hebben het voorlopige plan 
voor de NPO gelden inmiddels met de MR besproken en gaan dit definitief vaststellen in 
september. Uitgebreide informatie daarover ontvangen jullie in september. Wel goed om te 
weten wie er de eerste tijd van het schooljaar tijdelijk extra ingezet gaan worden. Juf 
Marleen Beemster zal na de vakantie voor twee dagen per week starten als extra 
onderwijsassistente voor de middenbouw.  Juf Wilma zal tot november op de dinsdag extra 
ondersteuning geven aan de groepen 2-3 en de 3. Juf Anja zal tussen de herfstvakantie tot 
aan de meivakantie extra begeleiding geven op rekengebied in de kleuterbouw 

We wensen juf Marleen Beemster een fijne start en wensen alle kleuters die volgend jaar 
instromen een mooie tijd op de Jozefschool  
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Plaatsen schoolgids op de website  
Volgende week wordt de laatste hand gelegd aan de schoolgids. Daarna kunnen jullie 
hem digitaal vinden op de website. Daarin staan alle roosters. We zorgen ervoor dat de 
agenda op ouderportaal en op de website weer aangepast wordt voor het nieuwe 
schooljaar.  
 
 

Ontvangst op het plein na de zomervakantie  
Naast heel veel aanpassingen heeft de coronatijd ook voordelen opgeleverd. We merken dat 
het starten in de ochtend en het ophalen in de middag hartstikke overzichtelijk werkt voor 
heel veel kinderen.  

• Het rustig samen per groep bij elkaar komen vanaf 8.20 uur en dan gezamenlijk naar 
binnen gaan betekent gelijk dat we Binnen is beginnen goed toe kunnen passen.  

• We hebben gemerkt dat een kort en duidelijk afscheid nemen op die plek heel erg 
geholpen heeft bij veel kinderen. 

• Omdat de 1,5 meter tussen volwassenen nog doorgaat voorlopig, blijven we de 
ouders nog niet tegelijkertijd binnen laten komen.  

• Dit geldt ook voor de peuters. We blijven de looproutes gebruiken.  

• De leerkrachten staan weer verspreid over het plein zoals de kinderen gewend zijn. 
Voor de groep 2-3 is dat de plek tegenover het hek bij de peuters.  

• Ook bij het ophalen van de kinderen vanaf 14.10 uur bij de kleuters en vanaf 14.15 
uur bij de groepen 3 t/m 8 staan we als groep weer op de vaste plek op het plein. Als 
iedereen de looproute volgt houden we het overzichtelijk en veilig voor alle 
leerlingen 

• Voor de ouders van nieuwe kleuters is het nu gemakkelijker om met de leerkrachten 
te spreken en op verzoek geldt voor alle leerlingen dat jullie via ouderportaal altijd 
een afspraak kunnen maken om even binnen te komen na schooltijd. Even vergeten 
spullen ophalen of een boodschap doorgeven wordt hopelijk weer gemakkelijker. 

• Tijdens de korte pauze ’s morgens van 10.00 uur-10.15uur gaan de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 weer samen spelen met toezicht van alle leerkrachten 

• Tijdens de TSO pauze spelen de leerlingen waar mogelijk weer per groep samen met 
toezicht van TSO vrijwilligers en de schoolmedewerkers volgens roosters. 
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Bibliotheek blijft  open  
Er kan weer volop geleend worden in de jeugdbibliotheek. 
Samen met je kind interessante boeken uitzoeken is echt 
goud waard. Lezen omdat het leuk is, zorgt ervoor dat 
een kind vanzelf heel veel leeskilometers maakt. Een 
aantal kinderen heeft via school een leestas meegekregen 
om te zorgen voor een sterke leesbodem. Alle dagen 
voorlezen aan peuters, kleuters en onderbouwleerlingen 
blijft een enorme stimulans. Zo gaat de leesstart volgend 
schooljaar zeker weer soepel. 

 

Huttendorp 
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 augustus  worden er wanneer de maatregelen 
het toelaten weer hutten gebouwd. 
Alle kinderen hebben de uitnodiging meegehad. Via www.huttendorpvenhuizen.nl kunnen 
kinderen zich nog aanmelden. Het is toegankelijk voor alle kinderen vanaf groep 3. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd, als die bijdrage niet haalbaar is blijven kinderen van harte 
welkom.Mooie dagen om alvast met kinderen van school heerlijk actief bezig te zijn. Het 
maakt de startstop 
 

Hemmeromloop 
Op zondag 29 augustus vindt de Hemmeromloop plaats. De kidsrun is om 15.00 uur. Daarbij 
is de toegang gratis. Handig om op tijd in te schrijven via www.hemmeromloop.nl Een 
prachtig evenement om al oefenend met rondjes hardlopen naar toe te leven. 
 

Prettige vakantie  
Rest me jullie na een heel bijzonder schooljaar een prettige vakantie toe te wensen. Bedankt 
voor jullie vertrouwen in het team het afgelopen jaar. We zien jullie graag weer vanaf 
maandag 23 augustus.  

   
 

Wanneer er alsnog aanpassingen nodig zijn wat betreft coronamaatregelen, ontvangen jullie 

die in de week voor de start van de school. 
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