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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  

 

Vijf gelijke schooldagen vanaf schooljaar 17/18 

Om alle leerkrachten toe te laten komen aan de verplichte rust die in de onderwijs-cao 

benoemd is, zoeken wij ouders die bereid zijn tegen een vergoeding van €7,50 per 

uur te komen assisteren tijdens de lunch van onze jongsten. Een leerkracht heeft de 

supervisie. Uw taak bestaat dan uit het helpen met eten, wat aandacht geven en 

inspelen op vragen van de kinderen. Samen met een leerkracht dus. Die heeft de 

verantwoording. Dit is steeds een half uur per klas. U kunt als u dat wilt twee klassen 

achtereen assisteren. Dat is dan een uur per dag. Van 11.30 tot 12.30 uur 

Tot nu toe is er weinig respons. Toch wil ik u dringend vragen hierover na te denken. De 

middagrust van een leerkracht komt het onderwijs aan uw kind en het welzijn van de 

leerkracht ten goede. Ook een periode per jaar zou al helpen. Ik spreek u hier graag 

over bij. 

De vergoeding is een vrijwilligersvergoeding en dus vrijgesteld van belastingafdracht. 

 

Gezocht:  lid voor de GMR  

Elke school binnen KPOA dient een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de 

bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR). Zo ook onze school. 

Wij zoeken voor deze taak een ouder die dit interessant vindt. Het betekent dat u 

meedenkt, mee voorbereid en mee beslist over de beleidsvoornemens van KPOA. Dit is 

anders dan de vorige uitvraag voor een adviseur huisvestingszaken. 

Afgevaardigde zijn betekent dat u zonder last of ruggenspraak de school kan 

vertegenwoordigen. Qualitate qua! Er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan 

onze MR. Een mooie combi zou zijn dat een ouder beide ineen deed, maar dat is geen 

must. 

Mocht u belangstelling hebben, neemt u dan gerust contact op met Gert de Wit 

Kamp groep 8 

Volgende week zijn onze 8e-jaars lekker op Kamp. Met elkaar in ontspannen setting hun 

schoolloopbaan afsluiten. Heerlijk! Ik wens hen mooi weer en veel gezelligheid. 

Rapporten mee naar huis 

Volgende week gaan de eindrapporten mee naar huis. Voor de groepen 1-7 op woensdag 

en voor de groepen 8 op maandag 26 juni.  

Wij zien de rapporten graag weer terug aan het begin van het nieuwe schooljaar  

 

Maandag 19 juni beperkt parkeren voor de school i.v.m. kamp groep 8. 

Maandag 19 juni gaan de groepen 8 op kamp! Daarom is 

een gedeelte van de parkeerplaats tijdelijk afgezet vanaf 8 

uur. Wilt u hier rekening mee houden met het brengen van 

uw kinderen. Vriendelijk bedankt!  

Leerkrachten groep 8 
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Fietssleutel kwijt? 

Er liggen (al langere tijd) 21 fietssleutels, waarvan een enkele zelfs met een huissleutel 

o.i.d. eraan, te wachten in de conciërgeruimte op de rechtmatige eigenaren. Bent u of is 

uw kind er een kwijt, even kijken kan geen kwaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch Beach Volleybal toernooi: parkeren tijdelijk niet mogelijk. 

Op vrijdag 23 juni organiseert Beach volleybal weer een leuk toernooi op de 

parkeerplaats van het Disselplein. De parkeerplaats voor de school is enkele dagen niet 

toegankelijk. In bijlage 2 bij deze DigiDuif leest u meer informatie. 

 

Tuinwerkochtend vervalt 

In de schoolagenda was een tuinwerkochtend gepland op 17 juni, maar deze zal niet 

doorgaan. 

De laatste jaren hadden we onvoldoende mankracht, we onderzoeken andere 

mogelijkheden om het schoolplein/de tuin te onderhouden. 

 

 

Herhaalde oproep foto’s voor schoolkrant de Zoemerrr. 

We hebben nog een paar foto’s nodig 

Voor ons Zomernummer zijn we op zoek naar de allerleukste 

(onder)waterfoto’s. Heb jij een leuke van jezelf met een snorkel, 

flippers, een bommetje of iets met water? Stuur ‘m dan 

naar dezoemerrr@gmail.com en vermeld je naam en klas er bij. 

Wie weet sta jij in ons volgende nummer! 
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Uit de wijk  

  

Vaderdag met Kinderwoorddienst 

De zomer komt er nu snel aan! En dus is het bijna vakantie. Voor de laatste keer dit 

schooljaar is er in de St. Josephkerk een Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. 

Zondag om 11.00 uur is er een eucharistieviering met mediapastor Roderick Vonhögen 

en dan worden alle kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar hun eigen hoekje. En op 

deze Vaderdag kan het zomaar zijn dat je een verrassing voor papa maakt... Doe je 

mee? 

 

 

Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!  

  
Gert de Wit (directeur)  
 

 

 

 

 

 

  


