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Vervanging bij ziekte  
 

Zoals al eerder vermeld in één van onze Nieuwsbrieven, zijn we als school afhankelijk van de beschikbare 

vervangers wanneer één van onze leerkrachten ziek is. Daarin hebben we ook het tekort aan vervangers 

benoemd.  

Als school zijn we altijd op zoek naar de beste oplossing wanneer er geen vervangers 

beschikbaar zijn. Zo hebben we vorige week, één van onze collega’s, die extra 

ondersteuning biedt, meerdere dagen voor de groep gezet. De consequentie is dat de 

ondersteuning voor kinderen op dat moment vervalt. Dat zullen we niet structureel doen 

omdat we onze kwaliteit in onderwijs aan kinderen in de breedte willen behouden.  

Per dag en per week bekijken we de mogelijkheden en overwegen we wat op dat moment de beste 

beslissing is. We vragen daar uw begrip voor, ook als we moeten besluiten uw kind naar huis te sturen. 

 

5 oktober staken 
Donderdag 5 oktober stonden we, met twintig collega’s van de St. Josephschool, tussen de 60.000 stakende 

leerkrachten in het Zuiderpark. Een enorme opkomst, de saamhorigheid is groot.  

Het doel is duidelijk: minder werkdruk én meer salaris. We stonden er voor onszelf en, belangrijker nog, 

voor de kinderen. We maken ons grote zorgen over de toekomst. Ieder kind verdient goed onderwijs! De 

regering heeft, naast de eerder toegezegde 270 miljoen nu ook 500 miljoen beloofd om de werkdruk te 

verlagen. Het begin is er… 
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Parkeren 
Parkeerplekken fietsen 

We zien regelmatig dat kinderen hun fiets bij de Dissel of voor aan het hek parkeren. Dat is 

niet de bedoeling. Alleen de kinderen van groep 8 mogen hun fiets bij het hek van het 

voorplein plaatsen. Voor de andere kinderen is er genoeg plek op het achterplein.  

Parkeren bij de tennisvereniging 

We zien regelmatig dat enkele ouders hun auto voor de tennisvereniging parkeren, waardoor leden van de 

tennisclub niet goed naar binnen/buiten kunnen. Op deze manier kunnen hulpdiensten niet goed ter 

plaatse zijn, mocht er sprake zijn van een noodsituatie op de tennisbaan. Laten we elkaar de ruimte geven.  

 

Metamorfose bovenverdieping 
 
 

Al geruime tijd genieten we van een prachtige benedenverdieping. Er is gezelligheid, sfeer en niet in de 

laatste plaats ruimte om te leren. DIt zouden we graag ook op de bovenverdieping terug willen zien.  

Voor de zomervakantie is er een heuse kindercommissie opgericht om de werkgroep te adviseren. De 

commissie is begonnen met een enquête in de groepen 5 t/m 8. Die ideeën zijn ze daarna uit gaan werken 

in een moodboard. Deze week zijn we weer verder gegaan met de commissie. Een vervolgstap is om het 

moodboard om te zetten naar een plattegrond of een maquette. Uiteindelijk zullen zij het plan presenteren 

aan de werkgroep waarna de werkgroep concrete plannen gaat maken. Uiteindelijk krijgt de 

bovenverdieping een metamorfose om ook hier een fijne plek van te maken waar de kinderen in alle rust 

kunnen leren.  
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Herhaling: Uitnodiging afsluiting Kinderboekenweek 
De sluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op vrijdag 13 oktober.  

Voor de groepen 1/ 2 en groep 2/ 3 zal dit gedaan worden door middel van een tentoonstelling van het 

gemaakte werk voor de ouders. Dit is van 8.30-9.00 uur. 

Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt er een boekenruilmarkt georganiseerd. Zodat ieder kind een leuk 

“nieuw” boek kan bemachtigen om in de herfstvakantie te lezen. Dit zal zijn van 11.00-11.45 uur. 

Het is de bedoeling dat de kinderen een boek meenemen dat ze willen ruilen voor een ander boek. Ze 

nemen dus geen geld mee, maar ruilen het boek tegen een boek van een ander kind. 

Mocht u in tijdens de Kinderboekenweek boeken kopen bij Bruna, wilt u de bonnetjes dan inleveren bij de 

leerkracht van uw kind? Wij kunnen deze bonnen dan inleveren bij Bruna en daarvoor weer boeken 

aanschaffen voor school. Hopelijk wilt u met ons mee sparen! 
 

Uit de wijk 
Kom ontbijten bij de St. Josephkerk! 
Erica en Erwin van Schooten komen tijdens het ZondagsOntbijt vertellen over hun inzet voor kinderen in 
Bosnië. Wat doen ze daar en hoe zijn ze er terecht gekomen? 2Bchild biedt kleinschalige hulp aan kinderen 
en het gezin waar ze deel van uit maken. Kom luisteren naar het verhaal van twee bevlogen mensen, omdat 
kinderen verder weg ook een steuntje in de rug nodig hebben! Het ZondagsOntbijt begint op 8 oktober om 
10.00 uur in de Parochiezaal St. Joseph. Na afloop is er om 11.00 uur een kort gebedsmoment in de kerk. 
Voor de kinderen is er een knutselhoek tijdens het ontbijt. 
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