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BS Jozefschool
St. Lucasstraat 2
1606 BP Venhuizen
Telefoon: 0228 54 1456
E-mail: directie@bsjozefschool.nl
Website: www.bsjozefschool.nl

Belangrijke data:
15 juli tot 29 aug, zomervakantie
29 aug, eerste schooldag
12 sept, inloopavond kind & genodigden
12 sept, info avond groep 8, NIO & PO-VO
22 sept, NIO afname groep 8
26 sept, studiedag. Kinderen zijn vrij
5 okt, studiedag. Kinderen zijn vrij
14 okt, terugkom uurtje groep 8 (16:00-17:00)
17 okt tot 21 okt, herfstvakantie
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De school weer super schoon

Namens alle leerkrachten en de kinderen hartstikke bedankt voor het helpen extra schoonmaken van
de groepen. Met een hoge opkomst en gezelligheid is het gelukt om weer fris het schooljaar af te
sluiten.
Voor de vaste schoonmakers heerlijk om zo weer verder te kunnen met het grovere
schoonmaakwerk. OV leden bedankt voor het verzorgen van de koffie en thee.
Eindfeest kleuters
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Nadat de kleuters wekenlang gewerkt hebben aan het onderwaterthema hebben ze dit op dinsdag
28-6 afgesloten met een prachtig eindfeest. Prachtig hoe dit jaar weer ruimte was voor ouderhulp.
Uitgedost als een onderwaterteam hebben zij samen eerst de spelen uitgezet en na een feestelijk
onthaal de leerlingen langs allerlei onderwaterspelletjes en langs het treintje begeleid. Met mooi
weer en zoveel blije betrokken kinderen een mooie afsluiting van een rijk project.
Afscheid personeel
Afgelopen half jaar is meester Kevin extra toegevoegd als onderwijsassistent aan de groep 1-2 a en
dat heeft hij fantastisch gedaan. De groep is mede door zijn inzet veel rustiger geworden, juist door
de extra handen en zijn basisrust. Daardoor kreeg juf Mariska extra ruimte voor de groepen 1-2b en
1-2c en de 2 van de 2-3. Meester Kevin gaat volgend jaar starten met de voltijd PABO , een goede
keuze en wij zijn blij dat hij voor het onderwijs behouden blijft.
Danisha, Joris en Iris hebben dit jaar als onderwijsassistentstagiaires heel veel hulp geboden en
ontwikkelen zich prachtig verder. Zij gaan op een andere school hun vervolgstap maken.
Esmay, Celina gaan volgend jaar als PABO stagiaires verder op een nieuwe school. Zij hebben dit jaar
mooie stappen gemaakt en wie weet zien we ze nog eens terug.
Juf Eline gaat genieten van haar zwangerschapsverlof en we gunnen haar en Jeroen een hele mooie
tijd en zien haar graag terug na haar verlof.
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Afscheid en welkom leerlingen

Wij wensen Joanna, Monte, Nariman, Shatenzo, Ingmar, Nathalie, Chaime, Chris en Joey heel veel
geluk en een mooie verdere ontwikkeling op hun nieuwe school. We gaan ze zeker missen.
Nazar, Julian en Markiian gaan na de zomer starten in de Nieuwkomersklas om de taal nog sneller te
leren. Ook hen gaan we zeker missen.
We wensen Lucas, Kiki, Jussi, Heidi en Izayra en alle kleuters die komend jaar 4 jaar worden een hele
mooie schooltijd toe op de Jozefschool.
Kennismaken met de nieuwe groep
Aanstaande donderdag 14-7 gaan de kinderen alvast even kijken in de nieuwe groep tussen 10.45 en
11.30 uur. Zo weten de kinderen gelijk in welk lokaal ze komen en wie hun nieuwe leerkracht wordt.
Op de plattegrond in de bijlage kunnen jullie zien waar de nieuwe klas volgend jaar is.
Start weetje
Bij de start volgend jaar op maandag 29-8 zullen we de kinderen vanaf 8.20 uur net als nu
verwelkomen op het plein. Voor alle groepen is dat in de buurt van de ingang waar ze naar binnen
gaan. In de derde week is er op maandagavond 12-9 vanaf 18.30 uur een inloopavond waarop jullie
kinderen de klas kunnen laten zien en waarbij jullie gelijk kennis kunnen maken met de nieuwe
leerkrachten en onderwijsassistenten.
Wanneer nodig kunnen jullie na schooltijd altijd met de leerkracht in gesprek. Een afspraak maken
voor een uitgebreider gesprek kan via ouderportaal aangevraagd worden.
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Afscheid groep 8 leerlingen

Allemaal uniek binnengekomen
Allemaal zich uniek ontwikkeld
Allemaal uniek uitgezwaaid

29 leerlingen gaan na de schoolvakantie starten op het voortgezet onderwijs. De resultaten van de
eindtoets zijn verwerkt en alle nodige gegevens zijn overgedragen aan de vervolgscholen.
We hebben genoten van deze unieke groep en unieke leerlingen en hebben hen op allerlei manieren
zien groeien. Een sterk sociale groep met acceptatie voor het uniek zijn van iedereen. Lief en leed
met elkaar delend en elkaar tijdig ondersteunen en/of corrigeren. Super voorbeeld voor jongere
groepen.
De leerlingen werken op dit moment heel hard aan de musical en gaan die opvoeren in De Roode
Leeuw voor alle groepen en extra genodigden en op dinsdagavond 12-7 in ieder geval voor hun
ouders. Daar nemen we met het team feestelijk afscheid van hen.
De kleutergroepen hebben afgelopen vrijdag al kunnen genieten van een ingekorte versie.
Donderdag 8 juli zullen we de kinderen van groep 8 om 10 uur met de andere kinderen uitzwaaien.
Nieuwe stap: Invoeren terugkomuurtje voor groep 8
Volgend schooljaar hebben we op vrijdag 14-10-2022 voor hen een terugkomuurtje van 16.00-17.00
uur omdat we heel benieuwd zijn hoe het dan met ze gaat op de nieuwe school en om zo feedback te
krijgen over wat hen geholpen heeft en/of waar ze iets gemist hebben bij de overstap naar het VO .
Natuurlijk is het voor hen vooral heel leuk om iedereen weer een keer terug te zien.
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Alle ouders bedankt!

De avond die ieder jaar georganiseerd wordt om alle ouders die op school hebben geholpen te
bedanken voor hun inzet heeft dit jaar wel kunnen plaatsvinden. Het is de avond waarop we stil
staan bij alle hulp die geboden is en vaak al jarenlang. Op die avond zien we hoeveel ouders
betrokken zijn bij het onderwijs en alle mooie extra activiteiten mogelijk maken. Van dagelijkse,
wekelijkse, thuiswerkhulp, huiswerkhulp, luizen pluizen hulp, leeshulp, bouwhulp, verkeershulp,
vergaderhulp, vervoerhulp, regiehulp, technische hulp. Er is echt een enorme diversiteit aan
medewerking die er steeds maar weer is. We blijven jullie steun en betrokkenheid voelen. Mooi hoe
ieder daarmee de schooltijd voor de kinderen verrijkt.
Het ouderfeest werd een vrolijke tropische vossenjacht met gemengde groepen ouders die bij
vossenouders en vossenleerkrachten diverse opdrachten uitvoerden. De avond werd afgesloten met
een oud-leerling als DJ die voor de muzikale aankleding zorgde en onder het genot van een tropisch
drankje.
Mooi om te zien hoe leerkrachten en ouders elkaar informeel ontmoeten en om te zien dat het voor
nieuwe ouders een mooie kans is om andere ouders en leerkrachten te leren kennen.
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Dagelijkse TSO vrijwilligers
De afgelopen jaren hebben we een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die samen met enkele
teamleden zorgen dat de TSO goed geregeld is en jullie kinderen gezellige en veilige pauzes hebben.
Soms troosten met een praatje, ice pack, pleister of gewoon even er zijn. Slingeren bij het
touwtjespringen, afspraken nog even geduldig uitleggen, rustig corrigeren en heel veel
complimenteren. Onmisbaar voor de organisatie.

We zijn heel blij dat Inge Ruijter de taak van Ketie over wil nemen. Opgeven kan voorlopig via
directie@bsjozefschool.nl of rechtstreeks bij Inge via minge_102hotmail.com. Een dag meedraaien
mag altijd en alle dagen zijn welkom, een vaste dag per week, of eens per veertien dagen, we kunnen
rekening houden met werkroosters. Dagelijks van 11.30-13.00 uur hebben we 5 personen die naast
twee teamleden, 2 keer een half uur toezicht houden bij het buitenspelen steeds bij 3 of 4 groepen
tegelijk, waardoor tegelijkertijd een half uur pauze voor alle leerkrachten gegarandeerd kan worden
gedurende de schooldag.
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en hierdoor is de vrijwillige ouderbijdrage voor de TSO
nog steeds heel laag.
Samen met de OV en MR en het team hebben we bewust gekozen voor deze constructie zodat
onderwijsgeld aan het onderwijs kan worden besteed.
Als er professionele hulp ingezet moet worden gaat dat van de onderwijsformatie af en betekent dit
vollere groepen. Inpandige professionele VSO , TSO en BSO is op dit moment niet haalbaar omdat het
gebouw al zo intensief gebruikt wordt. Tot dit mogelijk wordt in de toekomst, hopen we dat de
huidige organisatie door kan gaan.

Luizencontrole vanaf de start.
We willen na de vakantie gelijk starten met de luizencontrole om zo snel mogelijk te signaleren.
Monique van de administratie neemt contact op met de eerder benaderde ouders benaderd. Het
blijft een service en thuis zelf controleren blijft handig.
Daarbij zijn nieuwe ouders voor de jongste groepen zeker welkom.
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Nog steeds Invaltekorten

Het tekort aan leerkrachten is groot. Kort en langdurig ziekteverzuim moet constant intern opgelost
worden. Opnieuw is daardoor veel extra ondersteuning in de maand mei en juni vervallen , doordat
de ondersteuners voor de groep gezet zijn. Het groeiende lerarentekort is deze maand weer zeer
voelbaar geweest.
Met de IPABO gaan we met de stichting SKO- De Streek samen opleiden in de school. Weer een stap
om potentieel talent aan de scholen te verbinden.
Ook via de zij instroom trajecten lukt het om toekomstig nieuw personeel te vinden. Juf Marleen
Beemster zal komend jaar naast juf Karin starten. Het eerste jaar is dit nog naast een leerkracht vanaf
volgend jaar zal ze grotendeels alleen een groep gaan draaien.
Meester Marc die hier eerder een stagejaar heeft gehad zal dit jaar stage lopen bij juf Cyrilla en in de
tweede helft van het jaar zijn LIO-stage doen en dan meer verantwoordelijkheid voor de groep
krijgen.
We hebben nog 3 onvervulde dagen. We blijven in de vakantie doorzoeken en zetten plan B in als dat
nog niet gelukt is bij de start.
Daarnaast hebben we twee onderwijsassistentes aangenomen Melissa en Thijs, ieder voor twee
dagen die daarnaast de deeltijd-PABO volgen. De een heeft een jaar afgerond en de ander gaat
ermee starten. Melissa is ter vervanging van juf Marleen Beemster vanuit de NPO-gelden en de
ander is extra aangenomen om wanneer nodig wel extra ondersteuning te kunnen geven als de
andere onderwijsassistenten een groep overnemen. We hopen hiermee te werken aan doorstroom.

De bijgewerkte groepsverdeling 2022-2023 en de plattegrond vinden jullie in de bijlage.
De schoolgids inclusief roosters wordt zodra hij klaar is digitaal naar jullie gestuurd en op de website
gezet.
De kalender wordt geactualiseerd net als de agenda op ouderportaal
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Lekker lezen
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

Prettige vakantie
Rest me jullie na opnieuw een 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 29
augustus.
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Nieuws van OV
Maandag 13 juni had de Oudervereniging de laatste vergadering van dit schooljaar.
Bij de laatste vergadering hoort ook het afscheid van de langstzittende OV leden. Deze keer hebben
we afscheid moeten nemen van Danielle Karel en Hans Sluys. Danielle, Hans, dank jullie wel voor
jullie enthousiaste en tomeloze inzet van de afgelopen jaren! Jullie zullen gemist worden!
Voor het komende jaar heeft zich al 1 nieuw OV lid gemeld maar we zoeken nog een lid om ons team
verder te versterken. Dus vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor de kinderen op school
en van dichtbij te kunnen zien hoe jouw kind hiervan geniet, meld je dan nu aan
via ov@bsjozefschool.nl
Gelukkig kon de OV het afgelopen schooljaar bijna weer als
vanouds de activiteiten voortzetten en hebben de kinderen hier
ook echt van genoten. Door jullie ouderbijdrage hebben wij het
afgelopen jaar het volgende kunnen realiseren voor jullie
kinderen:
-Schoolreisjes
-Kamp Groep 8
-Kleuterfeest
-Kerstontbijt
-Sinterklaasfeest
-TSO opvang
-Typecursus leerlingen groep 6
-Spelcontainers waardoor de kinderen 3 kwartier per dag buiten sportief in beweging zijn
-Musical Groep 8 in De Roode Leeuw
We hopen het volgende schooljaar wederom leuke activiteiten te kunnen organiseren voor jullie
kinderen.
De Oudervereniging wenst alle kinderen, ouders en leerkrachten een heerlijke zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Mara Tellman (Voorzitter OV)
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Nieuws van Bibliotheek
Ga op reis in een boek met de Klooikaart
Stimuleer het leesplezier en het bezoek aan de Bibliotheek tijdens de
schoolvakanties met Klooien met boeken. Deze zomer is het thema van onze
Klooikaart ‘ga op reis in een boek’. Op deze vrolijke kaart vind je leestips,
opdrachtjes en tips voor activiteiten, gericht op kinderen van 8-12 jaar. Kies
een opdrachtje (of zoveel je maar wil) en lever de Klooikaart met je
contactgegevens en een bewijs van je opdracht (een foto, verslagje of
knutselwerk) in bij de Bibliotheek om kans te maken op een mooie prijs.
Voor meer informatie en uitleg, zie: westfriesebibliotheken.nl/klooien
Tip voor leerkrachten: vraag ons Klooien promopakket aan voor je school: krijg
10 Klooikaarten om je leerlingen hierop te wijzen voor de schoolvakantie. Ze
kunnen een kaart ophalen in de Bibliotheek of downloaden en printen van onze
website.

Digi-Woensdag: Ontdekken en Uitvinden in het DigiLAB
Op de woensdagen in de zomervakantie is er in het DigiLAB van alles te
ontdekken voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Je kunt spannende dingen bouwen
en programmeren met Lego WeDo, een ontwerp maken voor de 3D-printer,
programmeren met Ozobotjes of met Scratch. Je kunt ook dingen uitvinden
met de Micro:Bit of de Makey Makey. Er is voor elk wat wils. Vraag ernaar en
wij zetten het voor je klaar en bieden je leuke uitdagingen.
Stede Broec van 10:00-12:00 uur
Medemblik van 10:00-12:00 uur
Opmeer van 14:00-16:00 uur
Je kunt je aanmelden voor gratis deelname op onze
DigiLAB pagina.
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Benieuwd wat er van de zomer nog meer te doen is in de Bibliotheek? Je vindt
het in de agenda voor jeugd

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.

Tips voor een zorgeloze zomer
• Wil je boetes vermijden deze zomer? Maak dan gebruik van e-books en
luisterboeken. Deze kun je lenen met het jeugdabonnement via de online
bibliotheek app. De titels verdwijnen automatisch van je apparaat
wanneer de uitleentermijn verstrijkt, tenzij je ze verlengt.
• Leen games en DVD’s voor onderweg naar je reisbestemming en op de
camping met instabiele Wifi.
Als je tussen 2 juli en 8 augustus materialen komt lenen in de Bibliotheek, mag
je dubbel zoveel lenen voor maar liefst zes weken. Kom je toch nog in tijdnood?
Gebruik Mijn Menu op de website van de Bibliotheek om online te verlengen.
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