Nieuwsbrief Maart/April 2022

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

Belangrijke data:
15 april: Goede vrijdag, kinderen vrij
18 april: 2e Paasdag, kinderen vrij
25 en 26 april: Studie tweedaagse, kinderen vrij
27 april: Koningsdag, kinderen vrij
28 april t/m 6 mei: Meivakantie
12 mei: Start schoolzwemmen vanaf groep 5
16 mei: Sportdag
20 mei: Schoolreis groep 3 t/m 7.
23 mei t/m 27 mei: Hemelvaartweek, kinderen vrij
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Nieuws van IB en directie
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 verder
te starten.
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.

Tussenstand sponsorloop en blinde pool
Wat kan het weer in een week opslaan. Onvoorstelbaar dat we tijdens de sponsorloop
met T-shirts buiten konden lopen onder een strak blauwe lucht.

Duurzaam duurt het
langst, ren de wereld
groen!
We hebben het vorige week donderdag echt getroffen met het fantastische weer en wat is
het mooi dat er al een fantastische tussenstand is.

€10.068
De link blijft voorlopig geldig voor ouders die er nog niet aan toe gekomen zijn.
We zullen daarna de gelden verdelen over de drie gekozen
projecten: Groasis, Hulp aan Oekraïne en aan de tuin de Verbinding

2

|Nieuwsbrief maart/april 2022
Vervolg opvang Oekraïense leerlingen

Inmiddels zijn er drie leerlingen aangemeld en aanwezig op school. Een van die leerlingen
gaat helaas weer verhuizen naar Schellinkhout. Lastig voor hen, voor de leerkracht en de
groep en voor de vrijwilligers die de vanuit de gemeente de toegewezen plek voorbereid
hebben. Vanaf volgende week komen er nog twee leerlingen om hier in te schrijven en we
bekijken goed in welke groep we die kunnen plaatsen. Ook zijn er nog twee kleuters die
wellicht in gaan stromen. Met juf Ingrid van het Padland bekijken we tussentijds hoe we
de verdeling over de thuisnabije scholen zo goed mogelijk kunnen houden.
Inzet vrijwilligers
We hebben al een aanbod van ouders en oud collega’s die ons dagdelen willen helpen als
vrijwilligers. Super bedankt daarvoor. Daar heb ik een schema van gemaakt en zodra echt
duidelijk wordt wanneer we hen zo goed mogelijk in kunnen zetten horen jullie meer.
Tijdens deze weken ontdekken we met de leerkrachten welke momenten handig zijn om
straks mensen in te vliegen.
Vanuit de regio denken we mee in allerlei overlegvormen en krijgen we adviezen en
materialen van diverse kanten. Het ziet er naar uit dat de opvang langer gaat duren voor
een groot deel van de mensen terwijl hun wens blijft om zo spoedig mogelijk terug te
keren.
Wij focussen ons voorlopig op de weken tot de zomervakantie.
Hoe gaat hun dagindeling eruit zien na verloop van tijd
Nu is nog het advies. Laat ze de eerste weken acclimatiseren en ga dan voorzichtig over
naar
•
•
•

1/3 deel Oekraïens lessen digitaal volgen(aangeboden vanuit Oekraïne)
1/3 deel Nederlands leren
1/3 deel tijd voor creatieve vakken en ondersteuning bij de verwerking van wat ze
meegemaakt hebben

Leuk om te weten dat het rekenniveau hoog ligt in Oekraïne. Samen sporten en spelen
lukt gelukkig heel snel en dan zien we ook dat ze weer echt even kind kunnen zijn. We
onderzoeken vanuit de Stichting SKO De Streek naar hanteerbare devices met de juiste
programma’s erop die snel en gemakkelijk ingezet kunnen worden in de groepen. Nu
gebeurt veel met mobiels via google translate en wordt er gewerkt met picto’s en er zijn
luisterapps bij startboekjes voor het leren van de Nederlandse taal.

3

|Nieuwsbrief maart/april 2022
Nog steeds zijn er heel veel vragen en geen antwoorden. Super hoe de groepen zorgen
voor een warm welkom en hoe de leerkrachten zoeken naar de juiste manieren om de
leerlingen te helpen. Ook goed om te zien hoe in het dorp vanuit alle kanten hulp geboden
wordt voor plaatsing van vluchtelingen.
Opnieuw Invaltekorten

Ondertussen merken we dat na de corona uitval nu infecties de kop op steken en er
opnieuw een grote groep leerlingen en een deel leerkrachten uitvallen. Deze keer was het
sterk in de bovenbouw en de middenbouw. Opnieuw is daardoor veel extra ondersteuning
in de maand maart 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.
Groepsverdeling en vakantierooster 2022-2023
In de MR hebben we het vakantierooster vast voor volgend jaar besproken en bespreken
we ook de voorgenomen groepsindeling voor volgend schooljaar. Daarbij hebben we
rekening gehouden met de nieuwe inschrijvingen die in maart zijn binnengekomen zodat
we weten met hoeveel kleutergroepen we gaan werken. Op tijd inschrijven blijft
noodzakelijk.
Welke leerkrachten voor welke groepen komen wordt dan de volgende stap in het proces.
Net als de stap welke leerlingen we in welke groepen plaatsen. De uiteindelijke indeling
volgt in juni.
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Vakantierooster 2022-2023 Jozefschool Venhuizen

Vakantierooster 2022-2023
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag (in meivakantie)
Meivakantie Incl. Bevrijdingsdag
en Koningsdag
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie
Eerste schooldag

Week 29 t/m 34
Week 42
Week 52 en 1
Week 9

Za 16-07-2022 t/m zo 28-08-2022
Za 15-10-2022 t/m zo 23-10-2022
Za 24-12-2022 t/m zo 08-01-2023
Za 25-02-2023 t/m zo 05-03-2023
Vr 07-04-2023 t/m ma 10-04-2023

Week 17 en 18

Za 22-04-2023 t/m zo 07-05-2023

Week 30 t/m week 35

Vrije dagdelen (alleen voor de kinderen)
Vrijdagmiddag voor kerst
Vrijdagmiddag voor zomervakantie

Do 18-05-2023 t/m zo 21-05-2023
Za 27-05-2023 t/m di 30-05-2023
Za 22-07-2023 t/m zo 03-09-2023
Maandag 04 september 2023

23-12-2022
21-07-2023

Studiedagen voor de leerkrachten
We hebben een aantal momenten aan de vakanties of weekenden gekoppeld en verzoeken u
daarbuiten i.v.m. de leerplicht geen extra aanvragen voor vrije dagen in te sturen
Maandag 26-09-2022
gr 1 t/m 8
trendanalyse, PBS, zelfverantwoordelijk
leren
Woensdag 5-10-2022
gr 1 t/m 8
administratie/ SKO de Streek middag
workshops
Vrijdag 11-11-2022

gr 1 t/m 8

Maandag 09-01-2023

gr 1 t/m 8

Vrijdag 24-02-2023
Dinsdag 11-04-2023
Woensdagmiddag 24-5-2023
Woensdag 31-05-2023
Vrijdag 30-6-2023

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Verplaatste dagdelen
Donderdagmiddag voor de kerst
12.00-14.15 wordt 17.00-19.00
Donderdagmiddag van de Fancy Fair
12.00-14.15 wordt 18.30-uitlopend naar 21.30

tussenstand inzet NPO middelen/
projectgroepen
Expertlezen, boekenkringen en close reading
binnen projecten
trendanalyse
formatie/ projectgroepen
SKO De Streek middag workshops
evaluatie en vooruitblik
administratie

22-12-2022
31-03-2023
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Nieuws van 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.
Deze keer kon de MR weer fysiek bij
elkaar komen op de Jozefschool.
Er waren een aantal korte gesprekspunten die zijn besproken: het verloop van de
sponsorloop, de vorderingen van het Plan Centrum West, het werk verdelingsplan (hoe nietlesgebonden taken onder de leerkrachten wordt ingedeeld), het vakantierooster, de
formatie (het aantal groepen) voor het nieuwe schooljaar en het verloop van de opvang van
leerlingen uit de Oekraïne.

Voor vragen en/of opmerkingen stuurt u een mail naar: mr@bsjozefschool.nl
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Nieuws van OV
Op het schoolplein wordt ook nog steeds uitvoerig gezocht naar TSO vrijwilligers om
het TSO team te ondersteunen. Vooral de donderdagen zijn lastig in te vullen. Dus mocht u
nog een gaatje hebben in uw agenda om af en toe te helpen op het schoolplein dan zou dat
fijn zijn. Hier staat natuurlijk een kleine vergoeding tegenover en het is natuurlijk leuk om te
zien hoe uw kind speelt op het schoolplein. Aanmelden kan bij Inge Ruijter via 06 13642479
Met vriendelijke groet,
Mara Wiltenburg - Tellman (Voorzitter OV)

Nieuws over de lentekriebels
Afgelopen week was het de week van de Lentekriebels. In elke klas wordt hier aandacht aan besteed
aan relationele en seksuele vorming. Deze lessen/activiteiten zijn toegespitst op de leeftijd van de
kinderen.
Zo hebben ze het bij de kleuters over wie ben ik. Verschil jongentje en meisje en natuurlijk zijn baby’s
in de buik een interessant onderwerp.
In de middenbouw gaat het wat meer over wie en wat vind ik belangrijk (relatiebloem) en wie zijn
mijn vrienden. Hoe maak ik vrienden en wat vind jezelf belangrijk hierbij. Ook verliefdheid komt aan
de orde.
De bovenbouw heeft het met name over het lichaam wat veranderd er, hoe leer je je grenzen aan te
geven en wat vind jij wel en niet belangrijk. Hoe ga je met elkaar om.
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