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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  

Beste ouders/verzorgers 

Maandag jl. kwam mevrouw van der Veen, de inspecteur van het basisonderwijs bij 

ons het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek afnemen. Dat is goed verlopen. Naast vijf 

klasbezoeken heeft zij gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, leerkrachten, intern 

begeleiders en directie. Na een intensieve dag was de conclusie dat we het als school 

naar behoren doen. Met vier aandachtsgebieden voldoende en vier goed, een mooi 

rapport. Zodra het definitieve rapport op de site van de inspectie staat, laat ik u dat 

weten. 

De inspectie voert haar gesprekken tegenwoordig in het kader van bevordering van de 

schoolontwikkeling. In die zin is het beoordelingskader veranderd. Schoolontwikkeling 
bevorderend. Wij kijken terug op dag vol inspiratie. En daar zijn we natuurlijk blij mee. 

Water voor Nsaru 

De film die wij aan de kinderen hebben laten zien staat op onze site, onder het rolmenu 

“activiteiten”. Het duurt ongeveer 20 minuten. Het belangrijkste deel over de 

waterceremonie en het dankwoord aan de kinderen en u, staat aan het einde.  

We hebben i.v.m. met de middagpleinwacht een afspraak op school met de mensen 

van LoS, dat zodra er een collega van school de pleinwacht overneemt, het hek opengaat 
en de wachtende kinderen en u naar binnen kunnen.  

Van de week ging dat mis, wij waren niet op tijd. Soms gebeurt er iets dat maakt dat wij 

onze afspraak niet na kunnen komen. Ik vertrouw erop dat u in zo’n geval begrip heeft 

voor de situatie. Dat was die dag niet helemaal zo. Ook school is het volle leven. We 
hebben goede afspraken maar die lukken nooit voor 100%. Met dank! 

De avondvierdaagse heeft menig medaille opgeleverd. Alle kinderen een sportieve 

prestatie van formaat geleverd. Nu lekker rusten. Hopelijk heeft iedereen volop genoten! 

Dank weer aan de ouders die zich hebben ingezet dit evenement weer geslaagd te laten 

zijn. Dank jullie wel. 

Switchbeach / parkeerterrein 3 dagen niet toegankelijk. 

Wij wijzen u graag op de belangrijke informatie hieromtrent in de bijlage bij deze 

DigiDuif. Vooral belangrijk om te weten voor de ouders die normaal met de auto de 
kinderen naar school brengen.  

Ik wens u een mooi weekend. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 
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