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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 

We zitten in de eindfase van het formeren van het nieuwe schooljaar en een aantal 

nieuwe groepen. Het streven is volgende week de groepslijsten eruit te doen. Zo ook 

mede te delen bij welke leerkracht uw kind volgend schooljaar in de klas zit. Alvast goed 

om te melden dat wij op woensdag 29 juni de jaarlijkse wisselochtend houden. Van 

08.30 tot 10.15 uur zitten de kinderen in de klas bij hun nieuwe meester of juf. Dan 

komen ook nieuwe kinderen van andere scholen meedraaien. Altijd weer een leuk en 

spannend moment. 

 

22 juni gaan de rapporten weer mee naar huis. Voor het eind van het schooljaar geldt 

dat de ouderavonden facultatief zijn. Dat wil zeggen, dat als alles in orde is u niet 

perse op de ouderavond hoeft te komen. Soms is alles helder en alles gezegd.  

 

Als leerkrachten ziek zijn of verlof hebben, maken wij gebruik van de PIO-invalpool. 

Een bureau dat snel onze vervangingswensen omzet in gediplomeerde invallers. Tot nu 

toe. 

De PIO is geregeld leeg. Vergrijzing van ons lerarenkorps en veel minder aanbod van de 

PABO zijn in ieder geval debet hieraan. De wet Werk en Zekerheid, hoe goed ook,  laat in 

het onderwijs negatief zijn sporen na.  

Vervangingsvragen dezelfde morgen (iemand is ziek) of zelfs de avond ervoor kunnen al 

niet of nauwelijks meer gehonoreerd worden. In dat geval moeten we dit probleem zelf 

oplossen. Veelal lukt dat wel, maar soms ook niet. In dat geval moeten we soms naar 

onorthodoxe maatregelen grijpen, zoals een groep naar huis sturen (helaas op veel 

scholen de praktijk), een groep op delen en groepen samen voegen. Allemaal 

onwenselijke scenario’s, maar helaas wel de werkelijkheid.  

Waar nodig en mogelijk gaan ook collega’s die in school kwalitatieve andere taken 

hebben ook voor de groep. Maar u begrijpt dat als dat geregeld gebeurt, die taak 

uitgehold raakt, maar ook dat de werkdruk bij die collega onevenredig toeneemt.  

Eigenlijk allemaal onwenselijke keuzes, die we echter wel moeten maken. 

Daarom vraag ik uw begrip, als we noodgedwongen tot een van deze keuzes overgaan.  

 

Stichtingsbreed zijn wij doende mensen met een PO-diploma aan te trekken. Vandaar 

ook de vraag, dat als u in uw omgeving iemand weet met een diploma, wij ons 

aanbevolen houden met die persoon in contact te komen. Gelukkig zijn er al vijf ouders 

van school die bij tijd en wijle inspringen. Daar zijn wij heel blij mee. 

 

Om de vier jaar moet de school een schoolplan inleveren, hierin verwoorden wij onze 

beleidsintenties. Zeg maar onze routekaart voor de komende vier jaar. Dit stellen we als 

team samen en de MR geeft daar later zijn mening over. Maar omdat dit veel papier kost, 

hebben wij besloten deze schoolplanperiode -wie wij zijn en wat wij doen- ook visueel 

weer te geven, in wat een videosketch heet. Een zes minuten durend filmpje waarin, in 

vogelvlucht,  een overzicht van wat wij doen en van plan zijn. Deze staat nu op onze 

schoolwebsite. Ik nodig u uit daar eens op te kijken. 

 

Volgt u de onderstaande link a.u.b.: 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/missie-en-visie 
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Af en toe zien wij rokende mensen op het schoolplein bij het halen en brengen van de 

kinderen, en ook soms iemand met een hond. I.v.m. het veiligheidsgevoel en de 

voorbeeldfunctie, zou ik u willen vragen dit niet meer te doen. Wat betreft een 

aangelijnde brave hond; in de drukte van een schoolplein kan een hond wel eens anders 

reageren dan normaal. Maar ook gewoon, omdat er kinderen zijn die bang zijn van / voor 

honden. Ik ga ervan uit dat u dit gezichtspunt met ons deelt. Dank u wel! 

 

 

Raad van Toezicht 

KPOA, onze scholenstichting wordt gesuperviseerd door een Raad van Toezicht. Een 

collega van zes betrokken burgers, veelal ouders, die het toezicht houden op ons 

bestuur. Zij zijn op zoek naar een nieuw lid van de RvT, met kennis van zaken van 

financiën. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich wensen tot KPOA, via 

info@kpoa.nl. Natuurlijk wil ik u ook graag informatief te woord staan. 

 

 

Tuinwerkochtend zaterdag 02 juli.  

Op zaterdag 2 juli is er weer een tuinwerkochtend.  
Als u kunt helpen, komt u dan om 9 uur op school.  
We starten met een kopje koffie en het doorspreken van wat er 
gedaan moet worden. 
Om 12 uur ronden we af. 

Graag tuingereedschap, tuinhandschoenen en indien mogelijk een 
kruiwagen meenemen. 

We zien u graag op 2 juli. 

 

Uit de wijk 

Het is zondag 19 juni weer tijd voor een speciale Kinderwoorddienst in de St. Josephkerk. 

Tijdens de eucharistieviering met mediapastor Roderick Vonhögen hoor je meer over het 

verhaal van Jezus en ga je er zelf mee aan de slag! De viering begint om 11.00 uur.  

Na deze viering is er voor ouders en andere belangstellenden een korte bijeenkomst om 

te brainstormen over nieuwe activiteiten voor kinderen, gezinnen en jongeren, zodat de 

geloofsgemeenschap klaar is voor het nieuwe seizoen. Er is een broodje en natuurlijk 

koffie, thee en limonade. 

 

Ik wens u een mooi weekend 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 
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