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Personeel  
Meester	  Jan:	  Na	  de	  vakantie	  zien	  we	  meester	  Jan	  weer	  steeds	  vaker	  in	  school.	  Hij	  zal	  op	  basis	  van	  re-‐
integratie	  weer	  wat	  werkzaamheden	  oppakken.	  Fijn	  je	  weer	  te	  zien,	  Jan!	  	  

juf	  Marijn	  van	  Laar:	  	  Net	  als	  vorig	  jaar	  hebben	  wij	  dit	  jaar,	  vanuit	  het	  werkdrukgeld	  dat	  ons	  is	  toegekend,	  
besloten	  om	  een	  deel	  hiervan	  in	  te	  zetten	  om	  leerkrachten	  een	  dag	  te	  geven	  om	  buiten	  de	  klas	  te	  werken.	  
Wij	  noemen	  dat	  ‘Marijndagen’.	  Simpelweg	  omdat	  juf	  Marijn	  van	  Laar	  (niet	  te	  verwarren	  met	  juf	  Marijn	  
Klapwijk)	  deze	  dagen	  de	  groepen	  op	  komt	  vangen.	  Marijn	  werkt	  tot	  aan	  december	  op	  de	  dinsdag	  en	  vanaf	  
januari	  op	  de	  donderdag.	  Elke	  week	  vervangt	  zij	  een	  andere	  groep	  waardoor	  de	  leerkracht	  tijd	  heeft	  om	  
allerlei	  zaken	  buiten	  de	  groep	  te	  regelen.	  

Vakleerkracht	  gym:	  Helaas	  hebben	  wij	  pas	  vanochtend	  gehoord	  dat	  onze	  vakleerkracht	  gym,	  meester	  
Steven,	  	  na	  de	  herfstvakantie	  nog	  maar	  1	  week	  les	  gaat	  geven.	  Hij	  zal	  worden	  opgevolgd	  door	  meester	  Stefan.	  
Via	  zijn	  coördinator	  heb	  ik	  begrepen	  dat	  Steven	  voor	  1	  november	  in	  het	  bezit	  moest	  zijn	  van	  zijn	  diploma.	  Dit	  
is	  hem	  helaas	  niet	  gelukt.	  Zijn	  coördinator	  heeft	  daarom	  een	  vervanger	  geregeld.	  Meester	  Steven	  krijgt	  nu	  de	  
tijd	  om	  zich	  volledig	  te	  focussen	  op	  zijn	  opleiding.	  De	  week	  na	  de	  herfstvakantie	  zal	  hij	  meester	  Stefan	  
inwerken.	  

Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

De	  eerste	  periode	  zit	  er	  al	  weer	  op.	  Wat	  is	  het	  snel	  gegaan.	  De	  herfst	  is	  volop	  aan	  
de	  gang.	  Zo	  ook	  mijn	  eerste	  voortgangsgesprek	  met	  mijn	  leidinggevende.	  Ik	  heb	  
het	  ontzettend	  naar	  mijn	  zin.	  Komende	  weken	  ga	  ik	  proberen	  meer	  in	  de	  groepen	  
te	  zitten.	  Om	  zo	  nog	  meer	  in	  contact	  te	  komen	  met	  de	  kinderen	  en	  de	  
leerkrachten.	  Woensdag	  hebben	  we	  met	  het	  team	  ook	  een	  kennismaking	  gehad	  
met	  SKA.	  Ze	  zijn	  tenslotte	  onze	  buren	  en	  we	  werken	  nauw	  samen.	  Mooi	  om	  zo	  de	  
verbinding	  met	  elkaar	  te	  maken.	  

Zoals	  u	  gezien	  heeft	  is	  onze	  naam	  op	  de	  gevel	  weer	  compleet.	  Het	  bedrijf	  wat	  de	  letter	  heeft	  aangebracht	  zal	  
de	  overige	  letters	  die	  nog	  “los”	  zitten	  ook	  repareren.	  De	  klok,	  althans	  wat	  daar	  van	  over	  is,	  zal	  binnenkort	  
verwijderd	  worden.	  

Ik	  had	  u	  beloofd	  de	  uitslag	  te	  geven	  van	  mijn	  inventarisatie	  binnen	  mijn	  team	  over	  de	  staking.	  Een	  groot	  
gedeelte	  van	  het	  team	  gaat	  staken.	  Wij	  hebben	  met	  elkaar	  gesproken	  over	  het	  doel	  van	  het	  staken.	  	  Wij	  
voelen	  en	  beseffen	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  	  onder	  druk	  staat.	  Daarbij	  	  zijn	  de	  achterlopende	  
salarissen	  en	  werkdruk	  een	  groot	  probleem	  in	  het	  onderwijs.	  Hierdoor	  neemt	  de	  aantrekkelijkheid	  voor	  het	  
beroep	  af.	  De	  werkdruk	  belemmert	  verdere	  verbetering	  en	  vernieuwing	  van	  het	  onderwijs.	  U	  zult	  via	  het	  
bestuur	  nog	  een	  uitgebreidere	  brief	  ontvangen.	  6	  november	  zal	  de	  St	  Josephschool	  in	  ieder	  geval	  meedoen	  
met	  de	  landelijke	  staking	  en	  die	  dag	  gesloten	  zijn.	  We	  hebben	  nog	  een	  beetje	  hoop	  gehad	  tot	  afgelopen	  
dinsdag.	  Toen	  waren	  er	  de	  laatste	  gesprekken	  met	  de	  vakbonden	  en	  minister	  Slob.	  Via	  de	  BSO	  zal	  ik	  nog	  
horen	  wat	  zij	  die	  dag	  kunnen	  aanbieden.	  Ook	  heb	  ik	  de	  MR	  al	  meegenomen	  in	  deze	  beslissing	  

Langs	  deze	  weg	  wil	  ik	  u	  in	  ieder	  geval	  een	  heerlijke	  herfstvakantie	  wensen.	  Geniet	  ervan!	  	  

Tot	  maandag	  28	  oktober.	  
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Studiedag  5  november,   staken  6  november  
Op	  dinsdag	  5	  november	  is	  de	  tweede	  studiedag	  van	  dit	  schooljaar.	  Deze	  studiedag	  is	  een	  vervolg	  op	  de	  eerste	  
studiedag	  die	  in	  het	  teken	  van	  teamvorming	  stond.	  Tijdens	  deze	  dag	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  met	  onze	  visie.	  	  

De	  school	  is	  deze	  dag	  gesloten.	  Zorgt	  u	  zelf	  voor	  opvang	  van	  uw	  kind(eren)?	  

Ook	  op	  6	  november	  is	  de	  school	  dicht.	  Dit	  i.v.m.	  het	  staken.	  Zie	  het	  bericht	  van	  Yvonne	  Geelhoed.	  	  

Themakast     
Nee,	  het	  zijn	  niet	  de	  kaboutertjes	  die	  onze	  themakast	  hebben	  omgetoverd	  in	  het	  thema	  ‘herfst’.	  Dat	  doet	  
toch	  echt	  een	  moeder	  van	  school.	  Haar	  naam	  is	  Erna	  van	  den	  Beld	  en	  om	  de	  zoveel	  tijd	  richt	  zij	  de	  kast	  in	  
naar	  een	  nieuw	  thema.	  Leuk	  om	  er	  eens	  even	  bij	  stil	  te	  staan	  en	  te	  zien	  wat	  voor	  moois	  er	  allemaal	  in	  staat!	  
Dankjewel,	  Erna!	  

Ook	  op	  andere	  plekken	  in	  de	  school	  is	  het	  thema	  ‘herfst’	  terug	  te	  zien.	  Wat	  zou	  deze	  bruin	  geschilderde	  paal	  
toch	  gaan	  worden?	  	  	  	  
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Bericht  vanuit   de  MR  
Vanaf	  dit	  schooljaar	  willen	  we	  in	  deze	  nieuwsbrief	  regelmatig	  een	  korte	  samenvatting	  plaatsen	  van	  onze	  
vergaderingen.	  Vorige	  week	  hebben	  wij	  onze	  eerste	  vergadering	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  gevoerd.	  Dit	  was	  
tevens	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  nieuwe	  samenstelling.	  Mirke	  is	  nieuw	  in	  de	  oudergeleding,	  Jantine	  en	  Sanne	  
nieuw	  in	  de	  personeelsgeleding	  en	  voor	  het	  eerst	  met	  Yvonne.	  

Tijdens	  de	  vergadering	  hebben	  we	  afspraken	  en	  verwachtingen	  met	  elkaar	  elkaar	  
afgestemd.	  Daarnaast	  hebben	  we	  een	  jaarplanning	  gemaakt	  met	  onderwerpen	  die	  wij	  het	  komende	  
schooljaar	  moeten	  behandelen.	  Zodra	  deze	  jaarplanning	  definitief	  is	  zullen	  wij	  deze	  op	  de	  website	  van	  school	  
laten	  plaatsen. 

Ook	  hebben	  we	  de	  studiedagen	  besproken.	  Tijdens	  de	  laatste	  vergadering	  voor	  de	  zomervakantie	  heeft	  de	  
MR	  ingestemd	  met	  de	  6	  geplande	  studiedagen.	  Hier	  zijn	  vlak	  voor	  de	  vakantie	  nog	  4	  dagen,	  buiten	  ons	  
medeweten	  om,	  aan	  toegevoegd	  voor	  groep	  1	  t/m	  3.	  Als	  MR	  hebben	  wij	  adviesrecht	  als	  het	  gaat	  om	  de	  
vaststelling	  van	  vrije	  dagen.	  De	  afgelopen	  weken	  hebben	  we	  hier	  al	  meerdere	  keren	  over	  gesproken	  met	  de	  
school.	  Tijdens	  de	  laatste	  vergadering	  hebben	  we	  een	  negatief	  advies	  gegeven,	  met	  als	  onderbouwing	  dat	  de	  
4	  extra	  studiedagen	  niet	  als	  zodanig	  worden	  ingevuld	  en	  uitsluitend	  bedoeld	  waren	  voor	  extra	  rust	  voor	  de	  
kinderen.	  In	  samenspraak	  met	  de	  school	  zijn	  we	  tot	  een	  gezamenlijk	  besluit	  gekomen	  deze	  4	  extra	  
studiedagen	  terug	  te	  draaien.	  Dit	  is	  door	  de	  school	  inmiddels	  ook	  gecommuniceerd.	  De	  samenwerking	  met	  
de	  school	  was	  erg	  constructief. 

Heeft	  u	  vragen	  aan	  de	  MR,	  stel	  ons	  die	  dan	  via	  mr.joseph@kpoa.nl	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

de	  Medezeggenschapsraad	  

oudergeleding:	  Matthey	  van	  Ramele,	  Jürgen	  Volder,	  Mirke	  Nichting	  
personeelsgeleding:	  Luke	  vd	  Burgt,	  Jantine	  vd	  Berg,	  Sanne	  Kok-‐Wever	  
	  

Vanuit   de  wijk  
Help  mee  met  Sint  Maarten 	  
In	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  wordt	  op	  maandag	  11	  november	  Sint	  Maarten	  gevierd.	  Dat	  wordt	  om	  18.00	  
uur	  gedaan	  met	  een	  lampionoptocht	  vanaf	  ICOON	  in	  Vathorst	  én	  het	  kerkplein	  in	  Hooglanderveen.	  Beide	  
stoeten	  trekken	  naar	  de	  St.	  Josephkerk	  voor	  een	  korte	  samenkomst	  om	  18.30	  uur,	  met	  het	  verhaal	  van	  Sint	  
Maarten,	  liedjes	  én	  een	  inzameling	  voor	  de	  Voedselbank.	  Daarna	  kunnen	  de	  kinderen	  dan	  langs	  de	  deuren!	  
Voor een goed verloop van de beide optochten zijn we op zoek naar enkele ouders die willen 
begeleiden en toezicht houden.	  Doe	  mee,	  samen	  met	  je	  kind(eren)!	  Stuur	  een	  mailtje	  naar	  
lokaateam@stjoseph-‐olva.nl.	  	  

Dank	  je	  wel!	  


