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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  

 

 

Personele zaken 

Nithard Keijdener en Kirsten Roest zijn beiden doende met hun re-integratie. Deze 

voltrekt zich nog in de onderwijsondersteunende zin. Kirsten werkt woensdag 

eigenstandig in groep 1/2D. 

Floortje Tetteroo is druk bezig zich te scholen als rekencoördinator. Met haar kennis kan 

zij meebouwen aan de gezamenlijke rekendidactiek op school. 

Sandra Goldewijk-Smink, onze nieuwe IB-er bovenbouw is al vol op stoom. Het is fijn dat 

de speciale zorg rond de kinderen weer in kwalitatief goede handen is. 

 

Invalproblematiek en het onderwijs. 

Eerder in het schooljaar berichtte ik u al over de op handen zijnde lerarentekorten. Waar 

we gaandeweg het jaar slechts een enkele groep naar huis moesten sturen, hebben we 

dat van de week weer moeten doen. Op alle scholen speelt al een tijdje dit verschijnsel. 

Onwenselijk, maar onvermijdelijk. 

Inmiddels wordt het lerarentekort, dat was voorspeld, erg duidelijk. Deze week hebben 

wij vier keer een NEE gekregen op een vraag voor vervanging. 1 keer een klas 

opgedeeld, 1 keer regulier vervangen, 1 keer met kunst en vliegwerk intern vervanging 

gevonden, ten koste van andere kwaliteiten en 1 keer een groep naar huis.  

Ik ben bang dat dit de komende tijd de maat der dingen gaat worden, helaas!! Er zijn 

gewoonweg niet voldoende leerkrachten meer. Over vier jaar is er een voorspeld tekort 

van 4.000 fulltime banen die niet ‘opgevuld’ kunnen worden, over 8 jaar zal dat 

opgelopen zijn tot 10.000! Dit als het beleid niet wijzigt. 

De politiek is nadrukkelijk aan zet. Met een partij als D66 wellicht aan het roer, is er 

misschien een hoopvol teken. Zij zijn immers met name de partij die onderwijs hoog in 

het vaandel heeft staan. Laten wij hopen dat de politiek dit ook waar zal maken. Ik ben 

echter bang dat als wij ons als onderwijsveld, of u als betrokken ouder, niet laten horen, 

dat dat weleens te weinig zou kunnen zijn om het probleem op te lossen. Voorlopig is 

mijn beschouwing dat Den Haag de ernst van de situatie niet inziet of wegkijkt. We gaan 

het zien. We vragen om uw steun, het gaat om ONZE kinderen.  

Het onderwijsveld is, samen met de bonden, een actie gestart; PO in actie!! Op facebook 

kunt u daar informatie over vinden. Als de beleidsmakers niet in actie komen, dan doet 

het onderwijsveld dat zelf maar. 

 

Het gaat in die actie niet alleen over meer collega’s erbij, maar ook over vermindering 

van werkdruk. En niet het een of het ander maar beiden! De roep om meer salaris is 

ingegeven doordat de verschillen tussen PO en VO erg groot zijn. Terwijl, ook weer voor 

mijn rekening, de werkdruk in het PO minstens zo groot is als in het VO. De reden 

hiervoor is gelegen in het feit dat wij in het PO werken met zeer verschillende kinderen, 

die veel vragen van op niveau werken en derhalve van ons vakmanschap en 

organisatietalent. Alles om deze kinderen op maat te bedienen, zoals Passend Onderwijs 

voorschrijft. Voorwaar een “Hell of a job”. Wij hebben een heel leuke, maar inmiddels 

zeer zware baan. Meer salaris maakt wellicht ook dat het vak weer aantrekkelijk wordt 

voor mannen, die qua aantal node worden gemist in ons vak. Als rolmodel zijn zij 

onmisbaar voor zowel jongens als meisjes. De situatie is al een tijdje zo dat het aantal 

PABO studenten afneemt omdat jongelui, met name jongens / mannen, niet meer voor 

deze studie kiezen. Het vak is voor hen onaantrekkelijk geworden / gemaakt. 

 

Ik hoop voor het welzijn van uw kind(eren) en die van mijn collega’s dat er wat gebeurt. 

Ik ben anders niet hoopvol gestemd! 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
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Leerlingpeiling 

Vorige week en deze week mogen de kinderen anoniem via de computer een lijst invullen 

waarin hen gevraagd wordt hoe hun welbevinden en veiligheidsbeleving is. Daaruit volgt 

binnenkort een rapportage die wij analyseren om daar leerpunten te halen. Ik houd u 

daarvan op de hoogte. 

 

 

 

 

 

Bank’wijs’ in groep 8. 

Afgelopen dinsdag hadden ze in groep 8 'bank in de klas', om 

kinderen wijzer te maken in bankzaken. Dit in het kader van de 

week van het geld. 

 

 

 

 
 
 
POP-UP lunchshow 
ALTIJD PRIJSLOTERIJ (herhaald bericht) 
  
Hallo beste ouders, wij zijn groep blauw. 
En wij hebben het idee om een altijd-prijsloterij te organiseren, om de POP-UP lunch 
te betalen. 
Voor die loterij hebben we cadeautjes nodig, dus onze vraag is of jullie kinderen 
speelgoed mee willen nemen waar ze niet meer mee spelen, maar die er nog wel 
goed uitzien. Bijvoorbeeld: stuiterballen, kleine speelgoed, autootjes of putty 
Vanaf nu kunt u het speelgoed inleveren bij groep 7a en 8b. 
Iedereen kan het in leveren. 
Voor 4 april is de laatste dag om het speelgoed in te leveren. 
En de lootjes zijn 1 euro per stuk!  Op 5 april kan je lootjes kopen.  
  
Groeten werkgroepje van de financiën van groep blauw 
 
POP-UP lunch show informatie op onze schoolwebsite 

Als u op onze schoolwebsite kijkt en u klikt op activiteiten, dan ziet u onder de noemer 

“project pop-up lunchshow”, een prachtig beeldverslag van de activiteiten die op school 

in dit kader plaatsvinden. Een blik zeker waard. Het bevindt zich langzamerhand in een 

eindfase. Wordt leuk! 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/project-popup-lunchshow 

 

 

 

 

Wilt u a.u.b. aldaar even in de flyer naar beneden 

scrollen voor de laatste informatie. 

 

 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/project-popup-lunchshow
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Vijf gelijke dagen model 
Weet u nog; volgend schooljaar veranderen de schooltijden; naar 

vijf gelijke dagen.  
Dit besluit is twee jaar geleden binnen het team en de MR genomen.  

 

Waarschijnlijk heeft dit ook invloed op uw persoonlijk leven. Schooleindtijden veranderen 

van 15.15 uur naar alle dagen 14.00 uur. We beginnen wel gewoon alle dagen om 08.30 

uur. 

We attenderen u er weer op dat het wellicht nodig is met uw werkgever contact op te 

nemen hierover. Of met de BSO af te spreken hoe de opvang verder geregeld wordt. Doe 

dit bijtijds! 

 

Vijf gelijke schooldagen betekent dat uw kind vanaf 08.30/14.00 uur op school is. Daar 

ook overblijft o.l.v. de leerkracht. De pauzetijden worden geregeld binnen het team. Wij 

maken volgend schooljaar geen gebruik meer van de diensten van LoS, de huidige 

organisatie voor tussenschoolse opvang. 

 

Als team zijn we doende de laatste puntjes op de i te zetten. Komt u vooral al uw 

vragen stellen. 

 

Fietsen stallen (herhaald bericht en graag uw attentie hiervoor) 

We hebben op school de afspraak dat, i.v.m. de grote hoeveelheid, fietsen van groep 8 

voor de school mogen worden gestald, maar dan ook alleen die. We zien echter nog 

steeds dat fietsen van kinderen uit andere groepen daar gestald worden. En ook tegen 

het hek aan de kant van het Pannaveld. Dat kan niet want dan wordt het op de stoep 

onoverzichtelijk en wellicht gevaarlijk. Wij bespreken dit met de kinderen, maar het helpt 

als u dat ook zou willen doen of daar op let als u uw kind naar school brengt. De overige 

fietsen vinden allemaal een plek achter de school. Met dank! 

 

 

 
 

 

Op 21/04 hebben wij onze Koningsspelen. Dat is de vrijdag voor de 

meivakantie, die dit schooljaar bij ons een week duurt. Die dag willen wij 

werken met een continurooster, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen 

zullen gaan doen. Ik wil u vragen daar rekening mee te houden. Die dag stopt 

de school om 13.00 uur. Dan kan uw kind van school worden opgehaald. Dank 

voor uw medewerking. 
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Media wijsheid poster 6. 

 
 

Op momenten kan het erg fijn zijn als niet iedereen met zijn neus op / in een device zit.  
Er zijn genoeg gezinnen die hier bewust voor kiezen en daar momenten voor creëren.  
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Uit de wijk. 

Peuter- en Kleuterkerk Voor het eerst in Vathorst-Hooglanderveen is er op zondag 2 april 

een eigen viering voor de allerkleinsten en hun (groot-)ouders. Peuter en kleuters horen 

het verhaal van het Verloren Schaap, maken een knutsel, zingen een paar liedjes en 

steken een kaarsje aan. De Peuter- en Kleuterkerk begint om 11.00 uur in de 
Parochiezaal St. Joseph, naast de kerk. Kom je ook?  

Palmpaasstok maken Zondag 9 april is het Palmpasen en dan kun je om 10.15 uur een 

eigen palmpaasstok maken in de Parochiezaal St. Joseph. Een vrolijke knutselmorgen 

voor basisschoolleerlingen, met snoepjes, versieringen en het broodhaantje! Daarna is er 

om 10.50 uur een korte optocht langs het zorgcentrum en om 11.00 uur worden de 

palmpaasjes door de pastor gezegend. Tijdens die viering in de St. Josephkerk is er 

Kinderwoorddienst met het verhaal van Jezus op weg naar Pasen. En, neem dan ook 

houdbare paaslekkernijen mee. Die worden ingezameld voor VoedselFocus. Om armere 
gezinnen in onze buurt ook een vrolijk Pasen te geven!  

 
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 


