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� � Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  
 
 

Komt u met de fiets naar school…..? 

Dan vragen wij u vriendelijk om a.u.b. uw fiets niet vlak voor het hek, vanaf het 

pannaveld t/m de fietsenrekken van de leerkrachten, neer te zetten. Dat gedeelte is 

namelijk gereserveerd voor de fietsen van de kinderen van de groepen 8. De kinderen 

kunnen er regelmatig hun fiets niet kwijt vanwege fietsen van ouders.  

Dank u voor de medewerking. 

 

Schoolgids 2015-2016. 

Deze staat inmiddels op de schoolwebsite. Hij ziet er m.i. weer fraai uit. Met dank aan de 

betrokken ouders die hier aan meegewerkt hebben. 

Ik hoop dat u de moeite wilt nemen de gids eens in te kijken. Het gaat ten slotte over uw 

kind(eren). 

Mocht dat tot vragen leiden, komt u die dan vooral stellen. Wij hechten aan transparante 

en open communicatie. 

Er is nog een fout ingeslopen. Op pagina 41 staat bij het collega van bestuur nog 

abusievelijk de naam van de heer W. Ellenbroek vermeld. Deze is inmiddels met 

pensioen. 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/schoolgids 

 
�Over de schoolwebsite gesproken. Binnen enkele weken gaat onze nieuwe 

schoolwebsite ‘de lucht in’. Wij houden u op de hoogte.  

 

Startgesprekken 

 

Wij starten dit schooljaar met een pilot “Startgesprekken met ouders”. Deze gesprekken 

gaan over uw kind. Maar anders dan normaal vragen wij u hoe u naar uw kind kijkt. “Wie 

is zij/hij?” Wat vindt hij/zij leuk-interessant-minder leuk?" ”Waar is het goed in?" “Hoe 

denkt u dat hij/zij het beste leert?”  

Dit soort vragen geven ons een nog beter beeld van uw kind, dat dienstbaar is aan ons 

werken met uw zoon of dochter. Als kinderen zich gekend en gezien weten zal dat een 

positieve uitwerking hebben op hun welbevinden in de school en in de klas. Wij kunnen 

dan zo goed mogelijk inspelen op hun onderwijsbehoeften. Allemaal voorwaarden die het 

leren ten goede komen. In veiligheid gedijt een kind het best en zal hij/zij het meest 

gemotiveerd raken om te leren. Wij stellen enkel vragen en luisteren. Wij denken dat het 

de begeleiding van uw kind zeer ten goede komt. 

Het is wel zo dat dit een pilot is. Voor het team een nieuwe, extra taak. Het team vindt 

het een goed initiatief, maar het is wel zo dat elke collega vrij is om ouders uit te 

nodigen of niet. Dat hangt af van factoren die de leerkracht zelf bepaalt en die staan niet 

ter discussie. Ook kan het zo zijn dat er per groep een verschillend aantal ouders wordt 

uitgenodigd, al naar gelang de beschikbare tijd. Ouders worden ook naar willekeur 

uitgenodigd.  

Doordat e.e.a. verschillend kan worden aangepakt, zou dat kunnen leiden tot een gevoel 

van ”waarom ben ik niet uitgenodigd?”. Voor nu is dat zoals het is. We doen het op maat, 

om van te leren. De pilot zal uitwijzen of we hiervan beleid gaan maken. Wordt het 

beleid, dan zal dat ook zijn effecten kunnen hebben op het schema van ouderavonden 

van volgend schooljaar. Daarvan houden wij u natuurlijk op de hoogte. De collega zal u 

zeker vragen hoe u e.e.a. hebt ervaren.  

 

Note: Inmiddels zijn enkele collega’s hier al mee aan de slag. 
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Studiedagen 

Dit najaar zullen wij gebruiken om voor de komende vier jaar te bepalen welke doelen de 

school wil gaan halen. Wat wij de kinderen willen gaan leren. Dit wordt uiteindelijk 

verwoord in een schoolplan dat door de MR wordt bekrachtigd. Dit schoolplan is de 

marsroute richting schooljaar 2019-2020. 

Wij zetten hiermee een stip op de horizon. In het vertrouwen dat wij uw kinderen het, 

door ons, beste onderwijs kunnen aanbieden. 

 

Reeds eerder heb ik gemeld dat de studiedagen niet mooi in te plannen waren rond bijv. 

een weekend of vakantie. Beschikbaarheid van personeel en externen, zijn hier de 

oorzaken van 

 

Gevonden voorwerpen 

Deze gaan vanaf heden naar een goed doel. 

 

Vreedzame school in groep 5A. 

We zijn gestart met het eerste blok van Vreedzame School. 

Een les daarvan ging over samenwerken. 

De kinderen speelden in tweetallen korte toneelstukjes, de klas raadde wat er uitgebeeld 

werd. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 10/09 heeft het team zijn eerste studiedag.  

Die dag zijn de kinderen vrij.  

Wij vertrouwen erop dat u die dag zelf voor opvang zorgt. 

 

De volgende studiedag valt op 27/10.  

Wilt u ook voor die dag zelf voor opvang zorgen. 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


