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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: 

5 dec, Sinterklaasfeest 
19 dec t/m 21 dec, Kerstmusical groep 5/6 en 6 
22 dec, 17:00 Kerstviering. Kinderen 12:00 uit 
23 dec, kinderen 12:00 uit 
26 dec t/m 6 jan, Kerstvakantie 
9 jan, studiedag, kinderen zijn vrij 
16 jan, start Cito’s  
17 jan, schoonmaakavond 19:00 – 20:30 BB 
18 jan, schoonmaakavond 19:00 – 20:30 KB 
19 jan, schoonmaakavond 19:00 – 20:30 MB 
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Nieuws van de directie 

Bezoek bestuursdirecteur Ruud van Herp vrijdag 25-11-2022 

Het doel van het bezoek: Kijken of onze beschreven ontwikkelplannen ook terug te zien zijn in de 

praktijk.   

Ruud heeft de hele dag meegelopen en daarbij diverse lessen bezocht en met diverse teamleden, 

leerlingen, IB en directie gesproken 

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande waarvan we een deel in de praktijk hebben willen laten zien: 

• Zin in lezen voor de groepen 4 t/m 8 waarbij een deel nog meer gericht is op het voortgezet 

technisch lezen. Dit is zichtbaar bij de start in alle groepen. Van 8.30-9.00 uur wordt er in die 

groepen dagelijks gelezen in zelfgekozen boeken. Daarbij zetten we de vragen van Chambers 

in om leesbegrip en motivatie te vergroten. Dit past bij het borgen van het verdiepende 

lezen.  

Hierbij worden van groep 4 t/m 8 onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner ingezet 

om extra te ondersteunen waar nodig, naast de extra ondersteuning door de leerkracht. De 

leerlingen lezen in de estafetteboekjes en hommelen in tweetallen. Als de leerlingen het 

minimaal niveau M6 bereikt hebben lezen ze dit half uur zelfstandig stil in hun boek.  

• Borgen van het inzetten van verdiepende boekenkringen door Robert de leescoördinator. 

• Het borgen van sterke instructielessen(EDI) waarbij betrokkenheid van leerlingen groot is 

• Vanuit de NPO gelden hebben we materialen van Met Sprongen Vooruit aangeschaft en met 

alle bouwen de bijbehorende professionalisering gevolgd. Groep 1 t/m 4 doet ook de 

vervolgcursussen. Het integreren binnen het rekenonderwijs is dit jaar speerpunt. 

• De automatiseringsimpuls vanuit de digitale Rekensprint is in mei uitgerold  door Anke de 

reken coördinator en voor groep 8 is Smart rekenen vorig jaar geïmplementeerd door 

meester Henk om de minimale 1F en de hogere referentieniveaus 2F passend bij het talent 

van de leerlingen te behalen. Hier oefenen de leerlingen ook thuis mee. 

• Vanuit de meerbegaafden aanpak is n.a.v. de evaluatie het signaleringsinstrument SIDI in alle 

groepen extra geagendeerd met resultaat. Debora blijft ons meenemen in het uitgezette 

beleid. 

• Om een gesprek over de doorstroming van onderwijsassistent naar leerkrachtondersteuner 

en of leerkracht toe te lichten  is er ‘s middags een gesprek met Naomi ,Thijs en Ingrid  
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Reacties na een dag meelopen door Ruud 

Sterke punten: 

✓ Er wordt zeer efficiënt met de tijd omgegaan.  

✓ Bij het groep overstijgende lezen valt op hoe iedereen weet wat hij moet doen, waar hij zit 

en wie ondersteuning nodig heeft en alles verloopt rustig. 

✓ Er is een breed aantrekkelijk boekenaanbod en door de opdracht op het bord bij 

binnenkomst verloopt alles vlot. 

✓ Er wordt sterk doelgericht gewerkt en de kinderen staan aan. Leerkrachten betrekken alle 

kinderen bij de instructies en differentiëren. Er worden sterke instructies gezien. 

✓ De inzet van het rekenmateriaal van MSV zorgt voor betekenisvolle lessen en rijkere 

contexten. 

✓ De leerlingen weten waarom ze extra werken met het Smart rekenen en kunnen goed 

toelichten hoe en wanneer ze ermee werken. 

✓ Het enthousiasme waarmee de leerkrachten, onderwijsassistenten en 

leerkrachtondersteuner werken is sterk te zien. Ieder pakt vanuit zijn rol zijn 

verantwoordelijkheid. 

✓ Mooi hoe gedeeld leiderschap ingericht is in de school. Het beleid voor meerbegaafden en 

het stapsgewijs breed invoeren van o.a. breinkrachten, compacten en verrijken, werken met 

de mindset, de leerkuil, inzetten van denksleutels en de integrale aanpak binnen de groepen 

is sterk opgezet. 

✓ Het enthousiasme van de  lees coördinator is aanstekelijk 

✓ Mooi hoe er ruimte gegeven wordt aan doorstroming gericht op de toekomst. 

✓ Opvallend is dat wat er op papier afgesproken is zichtbaar wordt bij alle geledingen en een 

consistent sterk geheel vormt 

✓ De schoolleiding geeft ruimte voor doorontwikkeling binnen vastgestelde kaders en 

stimuleert het nemen van initiatieven en geeft ruggensteun en houdt daarbij overzicht wat 

wel en niet bij de schoolontwikkeling past en benut talenten. 

Tips: 

✓ Qua beredeneerd aanbod kan de afstemming wellicht nog sterker. Wat doe je met de 

leerlingen die een hoger niveau aankunnen, bedenk je gelijk wat het betekent voor het 

vervolgaanbod. 

✓ Blijf zoeken naar verbinding met thuis bij het lezen ook in de bovenbouw. 

✓ Laat  de leerlingen altijd wisbordje of rekenpapier gebruiken bij inzet digitale middelen. 

Een mooi compliment voor het team! 
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Schoolreisjesnieuws                                   

Vanuit de werkgroep schoolreisje hier de data die gepland zijn voor de diverse groepen. Dit jaar is er 

voor gekozen om niet alle groepen op een dag te laten gaan. Dit heeft te maken met de diverse 

eindtijden van groepen. Bij meerdere kinderen in een gezin werd dit als rommelig en lastig ervaren. 

Deze tip is meegenomen. Vanaf begin mei worden ouders gezocht die mee kunnen gaan als 

begeleiders. Daarbij worden eerst OV leden gekoppeld aan de groepen, MR leden en structurele 

hulpouders gevraagd. De werkgroep schoolreisje houdt bij of iedereen daarbij kansen krijgt. 

Voor de groepen 3 wordt gebruik gemaakt van vervoer per auto’s. 

Voor de groepen 4 t/m 8 worden bussen ingezet 

Groepen 3 vrijdag 2-6-2023 

Groepen 4 en 5 vrijdag 26-5- 2023 

Groepen 6 en 7 woensdag 7-6-2023 

Groep 8 kamp woensdag 14-6-2023 t/m vr 16-6-2023 

Sportdag groep 3 t/m 8 Dinsdag 16-5-2022 

 

   BSO                

 

 

Buitenschoolse opvang BSO Partou vanaf 12-12-2022 in dorpshuis ’t Centrum 

Superblij zijn we dat de BSO straks direct naast de school plaats kan vinden. Voor de kinderen geen 

wachttijden meer voor het vervoer en ook fijn dat we kortere lijntjes hebben met de BSO. 

Zij gaan gebruik maken van het plein aan de bovenbouwkant. 
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Tussen 14.15 en 14.30 uur verlaten alle kinderen en ouders de school en het plein.  

Om 14.10 uur verzamelen de kleuters en om 14.15 groep 3 en 4 kinderen op het bankje bij de 

kleuters zoals ze al gewend zijn. De andere leerlingen kunnen zelf naar de BSO toelopen  

Bij de BSO worden ze binnen in twee groepen verzameld gelijk uit schooltijd en gaan de kinderen 

samen iets drinken. 

Dan kunnen ze als het plein leeg is vanaf 14.30 uur lekker naar buiten als ze willen. Daar is altijd een 

begeleider bij. 

Voor de ouders en de andere leerlingen van de Jozefschool geldt dat het plein vanaf 14.30 uur alleen 

speelplek is voor de BSO leerlingen. Op die manier kunnen ze vanuit de BSO overzicht houden. 

Met de BSO hebben we dezelfde regels uitgewisseld die we als school op het plein hanteren. Dat is 

voor de kinderen heerlijk duidelijk. 

We heten de BSO van harte welkom en we rekenen op een soepele overgang. 

                    

Sint en Kerst 

De werkgroepen zijn superhard aan het werk om er een prachtig Sinterklaasfeest en een mooie 

voorbereiding op de Kerst van te maken. Wat heerlijk dat we nu deze feesten weer zonder extra 

maatregelen kunnen organiseren. 

In de speelhoeken wordt enorm gespeeld en gewerkt rond het thema Sinterklaas. Zie hier een kleine 

impressie: 
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Inmiddels is de school prachtig versierd door vrijwillige hulppieten en zijn de schoentjes gezet. Er 

wordt volop meegeleefd met het Sinterklaasjournaal en we zijn altijd weer benieuwd naar de 

oplossingen voor alle dilemma’s die Sint en de Pieten meemaken. Vandaag zijn de strooipieten 

geweest en op 5 december rekenen we erop dat Sint en zijn Pieten de school komen bezoeken. We 

verwelkomen Sint en de Pieten ’s morgens op het plein tegenover Dorpshuis ’t Centrum. 

Vraag tijdig hulp 

De bovenbouwleerlingen maken surprises en handig om voor ideeën op google bv surprise raceauto 

in te tikken. Op deze manier krijg je heel snel tips. Lukt het thuis niet om extra spullen voor surprises 

te regelen, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind of met juf Naomi. 

Tip vanuit de OV: Hou je met de presentjes aan de uitgedeelde vergoeding….en dat is en blijft een 

sport ook als we het bedrag zouden verhogen. 
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Musical groepen 5/6 en groep 6 

Vanaf half november wordt er geoefend voor de kerstmusical die in de laatste week op diverse 

momenten opgevoerd wordt voor alle kinderen en voor familie van de spelers. Een prachtige 

uitdaging en training om teksten en liedjes uit het hoofd te leren. 

Via berichten via ouderportaal ontvangen jullie specifieke informatie voor de groep of per bouw. 

 

Een appeltje voor de dorst 

 

 

Op 6 december krijgen alle kinderen een appeltje op school gesponsord door Firma Karsten. 

Na alle zoetigheid een prachtig gebaar om samen weer aan het fruit te gaan. Die dag hoeven de 

leerlingen geen eigen fruit mee te nemen 

 

 

Afscheid ouder-kind adviseur Caroline van Duuren 

Op 15 december neemt Caroline van Duuren afscheid. Jarenlang heeft ze gesprekken met ouders en 

kinderen gevoerd wanneer het net iets lastiger ging thuis. Gewoon omdat het even tegenzit, maar 

ook na heftige emotionele gebeurtenissen. Zij schoof aan bij de peuters van de Bijenkorf en zette de 

begeleiding voort bij de kleuters wanneer nodig. Voor de kinderen en voor de school een jarenlang 

vast gezicht. We willen haar bedanken voor haar professionele houding en integriteit. We horen wie 

haar taak over gaat nemen en wensen haar veel goeds in de komende jaren. 
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Nieuws van OV 

Zie ginds komt de stoomboot… 
De OV zit middenin de organisatie van de sinterklaasviering. Wat een gezellige maar drukke tijd! De 
school is versierd en vorige week hebben alle kinderen een vliegensvlug schoencadeautje gekregen. 
Maar wat zijn we voor alle juffen en meesters blij dat het goed weer blijft, want zo kunnen de 
kinderen (jong maar zeker ook oud) lekker buiten uitrazen, want druk zijn ze! Volgende week wordt 
het feest groots gevierd en dan gaan we gelijk over naar de organisatie voor het sfeervolle kerstfeest. 
  
Tip voor een cadeau: een (voor)leesboek! 
  
In deze donkere dagen vragen wij jullie weer om aan de verkeersveiligheid te denken. Parkeer op de 
aangewezen parkeerplekken en zet de fietsverlichting aan. Maar houdt er ook rekening mee dat het 
loop/fietspad vrij blijft. Zo kunnen de “verkeers” bewegingen gestroomlijnd doorlopen. 
  
De TSO blijft helaas onderbezet. Hierbij vragen wij graag nogmaals of er ouders, opa’s, oma’s, grote 
broer of zussen of andere enthousiastelingen zijn die willen komen helpen. Een uurtje per keer, 
gezellig aanwezig zijn bij het buitenspelen. Het rooster is niet compleet en dat zorgt voor 
uitdagingen. Wij zijn erg blij met de TSO-vrijwilligers die er nu zijn en zij vullen enkele gaatjes op 
maar aanvulling is echt nodig. Dus wil je meehelpen, wekelijks, 2-wekelijks of als invaller we horen 
het graag. Als het niet lukt is de school jammer genoeg genoodzaakt om te kijken naar een andere 
invulling van het buitenspelen tijdens de pauze. Aanmeldingen en vragen kunnen naar Christien of 
Inge Ruijter minge_10@hotmail.com 
  
Namens de OV fijne pakjesavond! 
Inge Ruijter 
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Nieuws van Sportservice 

 
Clinic judo en volleybal 
Hoe leg je iemand in de houdgreep tijdens judo en hoe maak je een mooie opslag bij 
volleybal? De leerlingen weten daar nu alles van. 
Ze hebben van volleybalvereniging Westvolvers in Westwoud en judoschool de Buurt een 
clinic gekregen tijdens de gymles. 
Over beide clinics waren de leerlingen heel enthousiast. 
Mocht je interesse hebben om een paar keer gratis proeflessen te volgen bij 1 van de 
sporten, dan vind je de informatie in de bijlages. 
 
Mocht je interesse hebben in een andere sport en weet je niet zo goed waar je dan moet 
zijn. Of wil je weten welke sporten er allemaal in de omgeving zijn, dan kun je contact 
opnemen met bewegingsconsulent (gymjuf) Meriam Groot. Dit kan via de mail of je spreekt 
haar aan op de maandag en dinsdag op school of gymzaal. 
mgroot@teamsportservice.nl  

 

  



|Nieuwsbrief november 2022 

 

 10  
 

 

 

Judoschool De Buurt 

Vond jij de judolessen ook heel leuk, kom dan een keer gezellig meedoen met Judoschool De 

Buurt. Alle kinderen zijn welkom! 

Iedereen mag 4 gratis proeflessen doen, om te ontdekken of judo iets voor jou is. Alle 

kinderen krijgen na inschrijving een gratis judopak van de club!  

 

Meester Bert en juf Lisa zullen lesgeven in: 

Verenigingsgebouw de Buurt 

De Buurt 125 

1606 AE Venhuizen  

 

Lesrooster:  

Zaterdag 

14.00-14.45 kleuterjudo van 3 jaar tot en met 7 jaar.  

14.45-15.45 judo voor kinderen vanaf 8 jaar.   

 

Heeft u vragen?  

Tel. 0637193673 

Mail: judoschooldebuurt@hotmail.com 

 

 

Judoschool de buurt  

 

 

Judoschool De Buurt  

www.judoschooldebuurt.n 
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Extra nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


