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Nieuws van IB en directie
Studiedag 20-9-2021
Op de studiedag van maandag 20 september hebben we met het team gekeken naar de gekozen
besteding van de NPO gelden (Nationaal Plan onderwijs gelden) die aan alle scholen toegekend zijn na
de dubbele lockdown tijd. Voor de Jozefschool is de komende twee jaar € 750 per leerling
beschikbaar. Het gaat om een tijdelijke subsidie waarop alleen tijdelijk personeel ingezet mag worden
en om gelden die aan vaste landelijke “kapstokken” gekoppeld moeten worden.
De gelden zijn bestemd om door Corona opgelopen achterstanden in te halen en om daarbij
duurzame onderwijsontwikkeling te bewerkstelligen. Het geeft scholen de mogelijkheid om bewezen
ondersteuningsmogelijkheden aan te schaffen, extra professionalisering daarbij mogelijk te maken
voor meer leerkrachten tegelijkertijd.

We hebben op de studiedag samen gekeken of alle kinderen met een vertraagde ontwikkeling goed in
beeld zijn in alle groepen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het niet alleen op korte termijn
werkt maar ingezet wordt voor een duurzame schoolontwikkeling .
Eerder is al met jullie gecommuniceerd dat vooral leerlingen met een NT2 achtergrond en-of
leerlingen met een vertraagde reken, taal of leesontwikkeling vooral de extra instructies en de
begeleide inoefening die ze normaal krijgen gemist hebben. Alle kinderen hebben veel minder
beurten gekregen om te spreken in tweetallen. Na de toets momenten in maart 2021 en latere
observaties door de leerkrachten hebben we de teamwensen aan de kapstokken gehangenen het
plan opgezet. Het plan is met de MR doorgesproken en ook gedeeld met de OV. De MR had hierbij
instemmingsrecht.
Uitwerking NPO-plan voor de Jozefschool
Hieronder zal ik de belangrijkste onderdelen uit het Jozefschoolplan toelichten, de geel gearceerde
kopjes zijn de landelijke “ kapstokken” waaruit gekozen kon worden:
1. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis/ vaardigheden bij te spijkeren

•

•

Samen met de peuterschool gaan we door met het project doorlopende leerlijnen samen
met Viertaal en logopediepraktijk Wegwijs. Door gezamenlijke scholing en door betere
afstemming willen we kinderen zo preventief mogelijk begeleiden bij vertraagde
taalontwikkeling
Het digitale programma Bouw is aangeschaft en wordt ingezet voor oudste kleuters en groep
3 en evt groep 4 leerlingen om letters en bijbehorende klanken te trainen , naast het
groepsaanbod. Op school krijgen ze drie keer in de week samen met een onderwijsassistente
extra begeleide inoefening. Thuis kan de ouder dit samen met het kind doorzetten, waardoor
kinderen goede succeservaringen krijgen. Daar waar zowel op school als thuis dit ingezet
wordt zien we kleuters en groep 3 en 4 leerlingen grote stappen maken.
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2. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
• Binnen de stichting gaan we extra professionaliseren op de NT 2 aanpak. Daarbij worden de
onderwijsassistentes meegenomen.
• LOGO 3000 wordt aangeschaft. Een programma wat ervoor kan zorgen dat alle leerlingen
met minimaal 3000 woorden richting groep 3 gaan.

•

Aanschaf ontwikkelingsmateriaal en aanvulling themahoeken zodat leerlingen de taal
herhaald toepassen in rijke contexten binnen spel rond thema’s

2a. Taal en leesgebied
Verdiepend taal en lezen.
•

Extra aanschaf van leesboeken bij thema’s om leesmotivatie te vergroten zodat leerlingen
veel leeskilometers maken en hun woordenschat daarmee vergroten.
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•

Bewust inzetten van boekenkringen en expertlezen om vanaf groep 1 input te geven aan het
vergroten van het begrip bij lezen. Daarbij krijgen leerlingen veel beurten om met elkaar te
lezen en te schrijven en het vervolgens aan elkaar te presenteren. Dit past bij het lekker lezen
voor het voortgezet lezen. Dagelijks starten in groep 4 t/m 8 met 30 minuten lezen in
zelfgekozen boeken met boekenbabbels en begripsvragen.

•

•

Naast de begeleide instructie via Nieuwsbegrip XL waarbij begrijpend lees strategieën
aangeleerd en getraind worden, gaan we door met de boekenkringen, het stellen van vragen,
gerichte boekenbabbels houden en contextrijke boeken aanbieden passend bij thema’s en
passend bij interesses van leerlingen voor de leerlingen vanaf groep 5.

Op rekengebied
•

M.b.v. de aanschaf van rekenmaterialen van Met sprongen vooruit en met de
professionalisering daarbij door leerkrachten wordt de kennis over de actuele leerlijnen en
het handelend rekenen versterkt. Dit geeft veel extra mogelijkheden om leerlingen te helpen
bij het begeleid herhaald oefenen en automatiseren. We willen hiermee komen tot betere
afstemming voor alle leerlingen en in het bijzonder voor leerlingen die hiaten hebben
opgelopen tijdens de lockdown.
We doen de cursussen samen met andere scholen van de stichting.
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•
•

•
•

Juf Anja(oud reken-coördinator) zal tussen oktober en mei extra komen in de kleuterbouw
om het geïntegreerde werken aan rekendoelen binnen spel een extra impuls te geven.
Het digitale programma Smartrekenen is aangeschaft en wordt ingezet voor groep 8
leerlingen om rekenhiaten weg te werken. We willen zorgen dat alle leerlingen bij passende
referentieniveaus uit komen. Zowel voor 1F als 2F en 1S.

Juf Anke de huidige reken coördinator blijft zorgen dat we o.a. met de rekenmuurtjes van het
programma Bareka, die leerlingen blijven monitoren die extra ondersteuning nodig hebben.
Zij coördineert de invoering van de materialen en blijft het team meenemen bij die
ontwikkeling.
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3. Feedback geven
• Via Platform Mindset krijgen we teamscholing op 26-11-2021 om kinderen een groeimindset te laten ontwikkelen. Deze is belangrijk voor de meerbegaafden leerlingen en heeft
veel effect op alle leerlingen.
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•

Daarnaast leren we de onderwijsbehoeften van meerbegaafden vast te stellen om beter
tegemoet te komen aan de nodige afstemming

4. Sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
• Sportieve activiteiten. Een aantal leerlingen heeft echt minder meegedaan aan
beweegactiviteiten tijdens de lockdown. We zien dit bij het schoolzwemmen , het fietsen
naar activiteiten toe en bij de fysieke groei van een aantal lln.

•
•

Ouder-kind adviseur wordt extra ingezet en sportservice biedt veel laagdrempelige
sportactiviteiten.
Kanvaslijsten met o.a. veiligheidsbeleving wordt extra gemonitord door IB er en kanjer
coördinatoren. Waar nodig worden extra interventies ingezet.

5. Ontwikkeling van de executieve functies
• Materialen per groep bij de methode Breinhelden zijn voor groep 1 t/m 8 aangeschaft nadat
we afgelopen jaar gestart zijn met een pilotjaar.
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•

In de bovenbouw wordt extra onderzoek en begeleiding door onderwijsassistente Naomi
daarop ingezet. Leerlingen die meer terugval hebben laten zien op o.a. doorzetkracht
worden verder gecoacht.

6. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning.
• Tot november wordt juf Wilma op de dinsdag tijdens schooltijden extra ingezet om groep 3
leerlingen extra te ondersteunen. Voorinstructie en herhaalde instructie wordt die dag
geboden. We merken dat bij een aantal leerlingen de leesvoorwaarden onder druk hebben
gestaan door de twee lockdowns die ze hebben gehad.
• Bij een deel van de leerlingen van groepen 3 wordt een groot verschil opgemerkt met andere
jaren bij de start. Waar in het laatste half jaar in de kleuterbouw spelenderwijs en ook meer
gestuurd intensiever gewerkt wordt aan de voorwaarden die nodig zijn om te leren lezen, is
dit bij een deel van de kinderen veel meer ondergesneeuwd geraakt. We noemen bv
letterkennis, rijmen, hakken en plakken van letters tot woorden, weet hebben van de
leesrichting, wat hoor ik vooraan, wat hoor ik achteraan, wat hoor ik in het midden. Hoe
schrijf ik mijn naam.
• Onderwijsassistente Marleen Beemster wordt twee dagen per week ingezet om met
leerlingen uit de groepen 3, 4, 4-5 en 5 die extra herhaalde instructie en inoefening nodig
hebben. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ze weer een passende groei bij het vlot lezen en
het automatiseren bij het rekenen maken. Dit zijn arbeidsintensieve begeleidingsmomenten
die nu 5 dagen ingezet kunnen worden naast de drie dagen die onderwijsassistente Ingrid
Visscher voor de middenbouw aanwezig is vanuit andere formatie.
•

Na februari willen we naast juf Wilma Dekker die op woensdag lees coördinator is , juf
Marleen Wiepking extra inzetten voor een aantal uren per week om groepjes leerlingen te
begeleiden om de woordenschat te vergroten binnen betekenisvolle context voor NT2
leerlingen en of leerlingen met een vertraagde taalontwikkeling.
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7. Faciliteiten en randvoorwaarden
• Voor de bovenbouw worden 40 extra Chromebooks aangeschaft om beter af te kunnen
stemmen op onderwijsbehoefte van leerlingen en om minder vast te zitten aan roosters om
zo de effectiviteit te versterken bij de inzet van remediërende digitale programma’s als
Rekensprint, Smartrekenen , Nieuwsbegrip XL en uitdagend rekenen en bronnenonderzoek.
• Het programma de BIEBbox is aangeschaft omdat dit een breed vooraf geselecteerd
bronnenaanbod biedt voor leerlingen bij thema’s en werkstukken.

•
•

Daarnaast kunnen we via de website van probiblio heel veel boeken reserveren bij thema’s
voor leerlingen, leerlingen leren dit zelf te doen.
Binnen de stichting willen we een cursus EDI aanbieden voor jonge leerkrachten en voor
opfrissing van andere leerkrachten. Dit zijn trainingen om de instructiekwaliteit van
leerkrachten te verhogen.

Jullie zien dat we een mix gemaakt hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we er voor kunnen
zorgen dat we heel veel leerlingen extra tegemoet kunnen komen naast ons gewone beredeneerde
aanbod.
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Aandacht voor kinderziektes gewenst
In de kleuterbouw en bij de kinderopvang zien we op dit moment veel besmettelijke kinderziektes
de kop op steken. Bekijk via de gezondheidswebsites wat verstandig is om te doen. Bij koorts in ieder
geval thuishouden tot de koorts voorbij is. Overleg bij twijfel met de leerkracht

Aanwezigheid van ouders in de school na aanpassingen van de coronamaatregelen
We zijn allemaal blij met de verruiming van de maatregelen. We gaan mondjesmaat ouders weer
toelaten in de school. Met de OV en de MR hebben we dit voor besproken.
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

De inkijkavond of inkijkmiddag was dit jaar anders georganiseerd. De nieuwe organisatie
waarbij jullie kind aan een van de ouders een presentatie gaf in de klas was een groot
succes. Echt tijd voor jullie kind en tegelijkertijd een korte kennismaking met de leerkracht.
Op woensdag 13 oktober hebben we een informatieavond per bouw rond het thema
verdiepend taal en lezen op de Jozefschool. Per bouw worden er die avond twee
presentaties gegeven. We laten zien hoe we er in 8 jaar onderwijs aan om jullie kinderen
een bij hun aanleg passend niveau te laten bereiken op het gebied van taal en lezen. Een
aparte uitnodiging volgt volgende week.
Rond Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst krijgen ouders van kleuters de kans om een
kijkochtend te bezoeken (1 x per gezin). Vanuit de kleuterbouw krijgen jullie daar nader
bericht over.
We nodigen weer gastouders en gasten uit om iets te vertellen bij projecten. Zo hebben we
deze weken bij het thema hulpdiensten de brandweermannen en brandweervrouw gezien.
De eerste excursies hebben plaatsgevonden. De eerste groepen zijn op de fiets geweest met
begeleidende ouders. Nu het weer anders wordt kunnen we een beroep doen op ouders om
mee te rijden. We blijven erop rekenen dat jullie alleen meegaan als jullie klachtenvrij zijn.
Het halen en brengen op het plein blijven we doen zoals het nu gaat. Het geeft de kinderen
veel duidelijkheid en we kunnen om half negen ook echt beginnen. We houden de tijden
gewoon aan en zien dat iedereen er goed aan gewend is.
Ouders van nieuwe kleuters kunnen gelukkig wel met hun kind alvast binnen komen na een
afspraak met de leerkracht om samen de groep te bekijken en alvast kennis te maken met
de leerkracht.
Ouders die in gesprek met de leerkracht willen kunnen hiervoor een afspraak maken via
ouderportaal en kunnen na schooltijd de school weer in.
Na de herfstvakantie kunnen we starten met de luizencontrole als extra service.
Per groep wordt nog gekeken waarbij extra ouderinzet voor leerlingen nodig is. Gedacht
wordt bv aan hulp bij het programma Bouw in de groepen 3 en het herhaald lezen van
teksten voor bovenbouwleerlingen. Via de leerkrachten wordt daar een oproep voor gedaan
wanneer wenselijk.
Leerkrachten blijven jullie via informatie per bouw en soms per groep op de hoogte houden
waaraan gewerkt wordt in periodes en hopen dat we daarmee de verbinding met jullie
versterken.
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Extra herinnering
De studiedag die op 12 november in de agenda stond is verplaatst naar 26 november.
De aangekondigde studiedag in oktober met de stichting gaat niet door.
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Nieuws vanuit ICT
Venhuizen, september 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Beeldmateriaal
Op de Jozefschool laten wij u met beeldmateriaal zoals foto's en video's zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Toestemming
Middels een digitaal formulier op het Ouderportaal vragen we daarom uw toestemming in het kader
van de Europese privacyregels voor publicatie van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Terughoudend
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht is gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders beeldmateriaal maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen
van beeldmateriaal op internet.
Onderzoeksdoeleinden
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden zullen we u daar apart over
informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen
gebruiken, nemen we contact met u op.
Wijzigingen
Dit digitale formulier blijft geldig tijdens de gehele schoolloopbaan van uw kind. U kunt ten alle tijden
wijzigingen aanbrengen aan dit formulier. De leerkracht ontvangt dan een bericht ter kennisgeving.
Stappenplan
Op de volgende pagina vindt u een stappenplan betreffende het invullen van het
toestemmingsformulier.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Christien Bruin (directie)
Leonie Neefjes (leerkracht/ict)
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Stappenplan.
LET OP: Neem de tijd voor het invullen. Heeft u twee accounts op het Ouderportaal, dan is
één keer invullen per kind voldoende.
1) Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.basisonline.nl
2) Log in met uw eigen inloggegevens.
3) Ga met de muis over uw naam (rechtsboven aan de pagina). Er verschijnt een menu.
Ga vervolgens naar “Mijn privacy”.

4) Scrol helemaal naar beneden. Daar vindt u het “Toestemminsformulier”. Heeft u meer kinderen bij
ons op school, dan vindt u hier ook meer formulieren. U vult dit formulier dan per kind in.
Bedankt voor uw medewerking!
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Nieuws van de bibliotheek
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Doe mee met de Kinderboekenweek games in de
Bibliotheek! Scan de code op de poster en doe mee met
het beroepenspel of het mysterie spel. Zou jij later
drakenkweker willen worden? Of word jij liever
dierenarts? Kun jij het mysterie oplossen in de
Bibliotheek? Neem je smartphone mee naar de Bibliotheek en speel de game.

Klooien met boeken! – Haal je Klooikaart in de Bibliotheek
Er komt weer een nieuwe Klooikaart aan voor de Kinderboekenweek!
Natuurlijk met het thema ‘Worden wat je wil’. De Klooikaart staat vol lees- en
doetips, en er is een winactie. Deze Klooikaart loopt door tot na de
herfstvakantie, daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. Houd het in de
gaten via www.westfriesebibliotheken.nl/klooien

Word je onze junior directeur?
Wij zoeken een tijdelijk Junior Directeur van de Bibliotheek.
Je maakt kennis met verschillende beroepen bij de Bibliotheek. Wie is de baas?
Wie bepaalt hoe de Bibliotheek eruit ziet en welke boeken er staan? Wie
organiseert de activiteiten en wie regelt het DigiLAB? Wie zit er achter de
website en maakt de posters?
Lees de vacature en solliciteer.

DigiLAB programma
Tijdens de Kinderboekenweek kun je ook in het DigiLAB
ontdekken wat je worden wilt!
Speel de hoofdrol in je favoriete boek met behulp van
een leuk spel en onze green screen! Maak een computer
slim zodat het een botbreuk kan herkennen of leer een
computer met je te praten.
Na de Kinderboekenweek gaan we een mooi, spannend of super grappig
stripverhaal maken over de herfst en gaan we ontdekken hoe we op een leuke
manier samen gebruik kunnen maken van sociale media.
Kijk voor meer informatie over onze workshops en meld je aan voor gratis
deelname via www.westfriesebibliotheken.nl/digilab .
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Tips voor boeken en apps

Wat wil ik worden?

Scoren!

12 voetstappen?

Fraces Stickley

Thomas Olsthoorn

Marco Kunst

Niveau: AK

Niveau: Informatief

Niveau: Informatief

Spekkie en Sproet: het geheim van

De ergste ouders van de wereld

Wandert

de boswachter

David Walliams

Yvonnen Jagtenberg

Vivian den Hollander

Niveau: B

Niveau:B

Hoe waren de dinosuarussen(4+)

Bogarobot (6+)
gratis voor Apple/Android
Speel games, spelletjes en ontdek
de 3D printer, speel in het lab en
maak kennis met coderen.

Niveau: A

MarcoPolo Ocean (4+)
gratis voor Apple/Android
Leer de geheimen van de oceaan
kennen! (Engelstalig)

€2,99 voor Apple
Leer meer over vlees- en
plantenetende dinosaurussen en
ontdek hoe paleontologen werken.

Ben je al lid van de Bibliotheek? Het is gratis!
Tot je 18e word je gratis lid van de Bibliotheek. Je kan niet alleen boeken lenen, je krijgt ook
toegang tot de leukste online oefenprogramma’s voor taal, rekenen en meer. Je vindt alle
informatie voor jouw leeftijd via onze jeugdpagina. En het lidmaatschap regel je daar ook
gemakkelijk online.
westfriesebibliotheken.nl
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Bibliotheek Venhuizen zoekt hulp!
De bibliotheek van Venhuizen kan nog wat hulp gebruiken bij het uitlenen en helpen zoeken van de
boeken. Bent of kent u iemand die dit wil doen? Dan kunt u contact opnemen met Diane Ensing via:
e-mail: densing@westfriesebibliotheken.nl.
Het betreft:
maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur (2 keer in de 3 weken)
donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur (om de week)

Nieuws van Team Sportservice
Beste ouders/verzorgers.

Het komende schooljaar ben ik Meriam Groot weer welkom als vakleerkracht op de Jozefschool. Op
de maandag of de dinsdag gaan we lekker sporten in de gymzaal van het dorpshuis.
Ik zal me even kort voorstellen voor degene die mij nog niet kennen.
In 2007 ben ik afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam. Een jaar later ging ik werken bij Team
Sportservice in Nibbixwoud. Vanuit deze organisatie geef ik al 13 jaar bewegingsonderwijs, waarvan
nu zo’n 10 jaar op de Jozefschool. Met mijn partner Jimmy heb ik 3 kinderen; Daan 8 jaar, Tess 5 jaar
en Stijn 2 jaar. We wonen met veel plezier in Wervershoof.
De sport die ik al mijn hele leven uitoefen is handbal en sinds een paar jaar
speel ik ook padel.
Wat ik graag in mijn vrije tijd doe is fotoboeken maken, uitjes met ons gezin,
samen met vriendinnen escaperooms spelen en gezellig een avondje kletsen
of dansen.
Groetjes juf Meriam
mgroot@teamsportservice.nl
16
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Algemene gymafspraken.
-

In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt.

-

In de gymles draagt iedereen zaalschoenen. Liever geen balletschoentjes ivm gladde zolen.

-

Sieraden en horloges zijn gevaarlijk en doen we af.

-

Lang haar in een staart met elastiekje.

Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een briefje van de
ouders/verzorgers mee.

Nieuws over de kanjertraining en breinhelden
Op de Jozefschool wordt er in alle groepen gewerkt met de Kanjertraining.
All leerkrachten zijn gecertificeerd en mogen dus deze training geven.
Iedere groep heeft zijn eigen leerlingenboek en werkboek.
Al deze boeken zorgen er voor dat er een doorgaande lijn binnen school is en blijft.
Tijdens de team-en bouwvergaderingen is er ruimte om ervaringen uit te wisselen,
vragen te stellen en worden de nieuwste ontwikkelingen en materialen besproken.
Op de Jozefschool is juf Debora het aanspreekpunt voor de groepen 1 t/m 4
Meester Sjaak is het aanspreekpunt voor de groepen 5 t/m 8.
Mocht u vragen hebben over deze training, dan kunt contact opnemen met deze personen of bij de
directie, juf Christien.
Waarom de Kanjertraining?
Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen".
"Erbij horen " vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter
gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale
vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep.
Samengevat zijn de belangrijkste doelen van de Kanjertraining:
- Leerlingen durven zichzelf te zijn
- Leerlingen voelen zich veilig
- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
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Sinds de start van vorig schooljaar zijn we gestart met de methode Breinhelden. Misschien heeft uw
kind er thuis al over verteld.
Vraag er anders eens naar.
Iedereen bezit Breinkrachten! De ene Breinkracht is mogelijk sterker ontwikkeld dan de andere. Dat
mag ook. Breinkrachten ontwikkelen zich tot ver in de adolescentie. Het is dus helemaal niet gek als
je hier als kind nog problemen mee ervaart. We moeten beseffen dat we in onderwijs en opvoeding
bezig zijn om bij te dragen aan het proces van Breinkrachtontwikkeling.
En hé.....Rome is ook niet in één dag gebouwd. Breinkrachtversterking vraagt om geduld en
vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Uiteraard met de juiste input en stimulans. Daarom sluit
Breinhelden naadloos aan bij kinderen en hun ontwikkeling.
Hieronder zie je alle breinkrachten.

Wij hebben intussen de meeste breinkrachten aan de kinderen geïntroduceerd. De rest van het jaar
doen we oefeningen om deze krachten te versterken. En tijdens andere lessen kunnen we de termen
en bewegingen gebruiken om kinderen gerichter en effectiever te laten werken.
De leerlingen zijn enthousiast!
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Beste ouder/ verzorgers.
Gratis boeken voor de schoolbieb!
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de succesvolle
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te
breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken.
Zo werkt het
•

Koop tijdens de Kinderboekenweek, van 6 t/m 17 oktober, een kinderboek bij de Brunawinkel en lever het bonnetje in, bij de leerkracht van uw kind, op school.

•

De school verzamelt al deze kassabonnen.

•

De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Brunawinkel.

•

De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en
overhandigt een waardebon.

•

De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Doe ook mee, samen maken we van lezen een feestje!

Met vriendelijke groeten,
Team Jozefschool.
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De verkeerswerkgroep.
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over de verkeerssituaties rondom de school dan kunt u
terecht bij de leden van de verkeerswerkgroep. Dit zijn:
Achter: meester Henk, Vedrana, Amy
Voor: Meester Robert, Hans, , Tessa, Anne-Marie en Marijke.
Pluimenactie.
Op donderdag 23 september hadden we de eerste pluimenactie van dit schooljaar. Fijn dat zoveel
kinderen op de fiets of lopend naar school komen. De laad- en losplaats bij de Vomar blijft een punt
van aandacht. Nog te vaak wordt hier geparkeerd. Graag de parkeerplaats gebruiken of parkeren bij
de Roode Leeuw.
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Nieuws van de MR
De MR is een groep ouders en leerkrachten die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud
en organisatie van het onderwijs op de Jozefschool.
De eerste vergadering van de MR heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is gesproken over de start van
het schooljaar met o.a. het ontvangst op het plein, de instuif en het buiten spelen.
Aan het begin van het schooljaar vult de MR een eigen activiteitenplan in. Hierin staan de taken en
de speerpunten voor het komende schooljaar. Dit plan is doorgenomen en aangevuld.
Het jaarplan, het plan waarin de school uiteenzet waar het zich het komende jaar in gaat
ontwikkelen, is uitvoerig besproken. Daarnaast is ook nog kort het NPO plan ter tafel gekomen, het
plan voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Voor vragen en/of opmerkingen stuurt u een mail naar: mr@bsjozefschool.nl
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