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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  

 

PO in actie 

Via de media bent u ongetwijfeld in aanraking gekomen met PO-in actie. 

Inmiddels is erg duidelijk dat er grote problemen op ons afkomen in het basisonderwijs, 

met name in het midden en westen van ons land. 

Nu al is het zo dat ik de afgelopen weken zes groepen naar huis heb moeten laten gaan, 

omdat bij ziekte of verlof er geen invaller meer voor handen is. Zo ook vandaag. 

 

Wat hierdoor ontstaat is dat de kwaliteit van het onderwijs dat wij de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd, onder spanning is komen te staan. Het is kiezen tussen door laten 

gaan van zorg en ondersteuning aan individuele- of kleine groepjes kinderen, uitgevoerd 

door ambulante medewerkers, of een van deze mensen gaat voor de klas en dan kunnen 

wij de toegezegde ondersteuning niet bieden. Een keer kan alles, maar als we die zorg 

structureel niet door kunnen laten gaan (en dat dreigt), dan knabbelen we fors aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. Vandaar dat dan de keuze wordt gemaakt om een groep 

naar huis te sturen. Een dag geen les, op een mensenleven, is te overzien. Alhoewel niet 

wenselijk. Structureel de ondersteuning missen is ronduit schadelijk. Dan wordt passend 

onderwijs heel ingewikkeld, zo niet onmogelijk. En dat betreuren wij zeer! 

 

Komende week zal ik uitgebreider in gaan op wat landelijk te gebeuren staat op het front 

van acties. Wij staan hier als team zeer positief tegenover. Het is noodzakelijk om de 

politiek van dit probleem te doordringen. Zeer nodig, want onze staatsecretaris doet net 

of er geen probleem is, dat dit zich wel oplost. Zeer kwalijk!! 

Voor nu wil ik wijzen op de site www.pofront.nl, waarop u het primair onderwijs kunt 

steunen door de petitie te tekenen. Het is allang niet meer alleen ons, maar zeker ook 

uw belang. Namens uw kind(eren), onze hartelijke dank. 

 

Verlof aanvragen 

Wilt vanaf nu als u verlof voor uw kind aanvraagt, dit verlof voorzien van een kopie van 

bijv. een trouwkaart of anderszins. Dit maakt het beoordelen van het verlof sneller en 

eenvoudiger. Dank! 

Misschien nog goed te melden dat verlof om eerder op vakantie te gaan, of later terug te 

komen, altijd zal worden geweigerd. De wetgever is hier duidelijk is; niet toegestaan! 

Als u uw verlof aanvraag ongeoorloofd wordt verklaard en u gaat toch, dan zijn wij 

verplicht dit te melden aan de gemeente, aan de leerplichtambtenaar. Hiervoor is 

landelijk een meldingssysteem in het leven geroepen. 

 

Ik hoor soms verhalen, als dat ik zou meten met twee maten, als het gaat om verlenen 

van verlof. Of mensen zou voortrekken. In dat geval is het goed te weten dat ik voor 10 

dagen per jaar het recht heb een verzoek persoonlijk te beoordelen. De wet noemt dit; 

Gewichtige omstandigheden. Dat is altijd een besluit dat ik, zo objectief mogelijk, op 

maat zal en mag nemen.  

 

Mocht u hier vragen over hebben, kom ze gerust stellen. 

 

 

 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
http://www.pofront.nl/
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Groepsverdelingen schooljaar 2017-2018 

We zijn druk bezig met het verdelen van de nieuwe groepen 2/3 en 3. De laatste hand 

wordt hieraan gelegd. Een hele puzzel en een delicaat proces om ieder kind een 

geschikte plek te geven. 

Ook zullen er nieuwe kinderen instromen in de kleutergroepen en de midden- en 

bovenbouwgroepen. Ook deze kinderen krijgen een plek in onze klassen. We hopen 

volgende week alles helder te hebben en aan het eind van de week de leerlingenlijsten 

van de groepen 2/3 en 3 met de leerkrachtverdeling te versturen. Voor de groepen 2/3 

en 3 zijn er twee wenmomenten. Het eerste wenmoment organiseren we intern met 

elkaar met spel en kennismaking tussen de kinderen. Het tweede wenmoment zal op de 

wisselochtend zijn van 28 juni. 

Op dit moment wil ik u tevens graag melden dat er op: 

20 juni een ouderavond van 20.00 uur tot 20.45 uur is voor ouders waarvan hun 

kind in de 2/3 combinatiegroep is geplaatst. Zet u die vast in uw agenda. We gaan 

in op vragen en geven u informatie over het werken en spelen in deze combinatiegroep. 

De leerkrachten die volgend jaar deze groep bemensen zijn Sanne Wever en Marian 

Franken. Zij zullen deze avond ook aanwezig zijn.  

Formatie schooljaar 17/18 

In navolging van het vorige bericht meld ik u dat ook de totale schoolformatie bekend 

wordt gemaakt, nadat de medezeggenschapsraad hier een besluit over heeft kunnen 

nemen. Dat is aanstaande maandagavond.                                      

 

MR-lid voor de oudergeleding gezocht. 

Meer informatie over deze oproep kunt u vinden in bijlage 2 bij deze DigiDuif. 

Berichten van groep 4 

schoolreis groep 3 en 4 

Donderdag 1 juni Julianatoren  apeldoorn was 

een leuken reis voor groep 4 en 4. Toen we 

aankwamen gilde we van plezier. In  het park 

was het erg leuk. Bij de luch aten we friet dat 

was erg  leker. De leukste atraksies waren de 

achtbaan en het reusenrat. Het engste was het 

spookhuis 

 

 

We raden jullie aan om daar naar toe te gaan  

Groetjes ruben en milou l 

 

 



 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  37 2016 / 2017 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 37 van de 7e jaargang    9-6-2017                                  

Lieveheersbeestjes telling  

We hebben op woensdag 31 mei lieveheersbeestjes telling gedaan. We hebben veel 

geleerd. Zoals lievenheersbeesjes eten bladluizen. We hebben rond de school gezocht 

naar lieveheersbeestjes. Om precies te zijn hebben wij 39 lieveheersbeesjes gevonden.  

We vonden het heel erg leuk!!!!!!!!!!  

groeten4b geschreeven door sophie en hidde.  

 

 

Gezocht adviseur huisvesting (herhaald bericht) 

Onze stichting dient zijn bovenschoolse beleidsvoornemens, middels een reglement, voor 

te leggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zij zijn op zoek 

naar een adviseur op het gebied van huisvesting. Mocht dat voor u een uitdaging zijn, 

neemt u voor informatie of vragen dan contact met Gert de Wit. Met dank! 

 

Voorbereiding en instructies voor de Avond vierdaagse 

Beste ouders, 

U hebt hierover ook een DigiDuif ontvangen vanmorgen. Volgende week dinsdag is het 

zover, dan gaat de Avond Vierdaagse van start! 

Op onze website vindt u de informatie over de Avond Vierdaagse en hoe u uw kind zo 

goed mogelijk kunt voorbereiden. 

 

> Lees deze informatie over de Avond Vierdaagse goed door. 

 

Wij wensen alle kinderen veel wandelplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Ouder Activiteiten Commissie (OAC) 
 

 

Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!  

  

Gert de Wit (directeur)  

   
 

http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/avond-4-daagse-2017

