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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  

 

 

Continurooster tijdens de kerstviering op donderdag 22/12 

In het kader van de kerstactiviteiten van dit schooljaar willen wij de schooldag graag 

sluiten om 14.00 uur. Deze dag is ook het kerstdiner. 

 

Op 18/01 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u 

vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.     Dank u wel! 

De laatste week van het jaar 

Wij gaan de laatste werkweek van 2016 tegemoet. Altijd weer een speciale week. 

Toewerkend naar kerst. Werkend, knutselend, luisterend, zingend en spelend de kerst 

beleven. Altijd weer erg leuk en mooi. Dit jaar met een heuse musical in de kerk. Wij 

kijken er naar uit. 

Een van de verschijnselen is ook dat ouders extra verlof komen vragen om vrijdag eerder 

weg te mogen want, zo wordt dan gezegd; “Dan gebeurt er toch niets meer van belang”. 

Een mening die wij niet delen. Het gaat op school niet alleen over rekenen en taal. Als de 

laatste middag anders besteed wordt, bijv. aan spel of aan het gezamenlijk een film 

kijken, dan is dat voor kinderen ook speciaal. Met name; het samen. Samen de klas 

opruimen voor het nieuwe jaar, heeft ook een opvoedende waarde.  

 

 
 

Overigens is de wetgever hier helder in. Verlenging van reguliere vakanties mag nooit. 

Tenzij er een heel steekhoudende reden is, ter beoordeling van de schoolleiding. De file 

voor zijn bijvoorbeeld, hoezeer ik daar ook begrip voor heb, is geen reden. 

 

Ziekte-/verlofvervanging 

Het najaar zit er bijna op. Het is natuurlijk de Goden verzoeken, maar gelukkig viel het 

ziekteverzuim mee tot nu toe. En wat er aan verzuim was hebben we behoorlijk op 

kunnen vangen. Er zijn twee groepen naar huis gestuurd en enkele keren hebben leden 

van het MT en IB voor de klas gestaan, waarvan Manon van Druten langdurig (twee 

weken). 

Om te voorkomen dat er groepen naar huis moeten, werkt de school momenteel met een 

noodplan. Dat voorziet in een aantal oplossingen om bij voorkomend verzuim te 

handelen. Daarmee werken we preventief. De tijd zal het leren. 
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Vijf gelijke schooldagen 

Tijdens de MR vergadering van 15/12, is gesproken over de vervolgstappen die genomen 

dienen te worden om het vijf gelijke schooldagen model praktisch in te voeren, met 

ingang van schooljaar 17/18. Hierover zijn reeds in 2014, in team en MR, definitieve 

besluiten genomen. 

Er is besloten de uitvoering van de middagpauze, een nieuw cruciaal onderdeel van de 

dagen binnen dit model, uit te gaan voeren door alleen de teamleden. Niet meer door 

een overblijforganisatie en zonder externe ouderhulp. Dit betekent dat uw kind van 

08.30 tot 14.00 uur dagelijks onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht 

en ambulante teamleden zal vallen.  

De kinderen eten samen met de groepsleerkracht hun lunch in de klas. Daarna gaan zij 

een half uur naar buiten. De pleinwacht zal gedaan worden door de ambulante collega’s 

samen met -per dag- een of twee groepsleerkrachten. De ambulante collega’s zijn, leden 

van het MT en interne begeleiding (IB), ondersteunende leerkrachten, administratief 

personeel en de conciërge. Hiervoor komt een schema. I.v.m. de grootte van de school, 

zullen er per dag drie pauzemomenten zijn, op verschillende tijden. Per pauze zullen er 

vier collega’s pleinwacht hebben. 

Hiermee doen we zoveel mogelijk recht aan de CAO-PO waarin staat dat elke collega van 

11.00 tot 14.00 uur recht heeft een op pauze van een half uur. Indien nodig in twee 

kwartieren. Met bovenstaande werkwijze zal de duidelijkheid en de veiligheid op het plein 

tijdens de middagpauze toenemen, is de verwachting. Dit zal ook de effectiviteit van de 

lessen na de middagpauze positief bevorderen. 

De afspraken rond het 10-uurtje blijven gelijk. 

Om het teamvormend element te bewaken, zal het team na school een kwartier/half uur 

gezamenlijk pauze houden. Dat zal dan gaan betekenen dat oudergesprekken vanaf         

+/- 14.45 uur gaan plaatsvinden. Direct na school is er dan alleen ruimte voor kort 

contact. 

Voor nu rest mij hierover te zeggen dat ik u aanraad, indien nodig en nog niet gedaan, 

met uw werkgever in contact te treden, als u hiervoor uw werktijd zou moeten 

aanpassen. 

In het voorjaar zullen wij verdere mededelingen doen over de praktische uitwerking van 

dit besluit. Elke verandering is lastig en wennen. Mijn deur staat altijd open om hierover 

uw vragen te komen stellen. 
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Groep 5B is op bezoek geweest in groep 7A, om te leren over de Romeinen. 

Hierbij enkele reacties. 

Beste groep 7  

Leuk dat jullie een minecraft  werelt gemaakt heben  En leuke potjes 
en het leukste was ?   

De romeinse sijvers en de tekening van een lijst    
Was erg leuk dat je die kan in kleuren   

En een leuke quiz de vragen waaren best     Moeilijk maar 

wel leuk   Elise  

 

We gingen naar groep 7 a     Daar gingen ze vertellen over de 

romeinen.  

We weten nu hoe de romeinen spraken.  En we hebben ook een quiz 

gedaan.  

Dat vond  ik supper  leuk.    Maar jammer genoeg moesten 
we weer weg.   Maja 

 

Beste groep 7a.  

Ik vond  het super leuk.  vooral Romijnse taal  
  

maar natuurlek vond ik ales leuk     juli moete 

vaker doen   

het was heel intesant en ik heb heel veel geleert  

groetjes  Rik  

Op  bezoek bij groep 7a     Julie hebben er veel voor gedaan.   

Julie hebben veel weetjes en spellen    Romijnse cijvers en bingo minecraft.  

En  julie mooie groote papieren en tekeningen.  Daar hebben wij veel van 
geleerd. goed  

       gedaan.    Tren 
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Uit de wijk 

 
Bijna Kerstmis!  

Zondag gaat het vierde kaarsje aan op de Adventskrans in de St. Josephkerk. En dat 

mag jij doen! Want tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur is er weer 

Kinderwoorddienst voor alle basisschoolleerlingen. Je hoort dan over de moeder van het 

kindje Jezus en het mooie lied dat zij voor God zong! 

 

Zingen met Kerst 

Je kunt ook zelf lekker gaan zingen! En wel met het koor, vlak bij de kerststal tijdens 

Familiekerst op 24 december in de St. Josephkerk. Kom wel nog even oefenen op 

donderdag 22 december om 19.00 uur in de kerk. Doe je mee? 

Alle informatie over Kerstmis en de mooie vieringen in de St. Josephkerk staat bij elkaar 

op  www.zaligkerstmis.nl. 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 

http://www.zaligkerstmis.nl/

