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Lerarentekort
Afgelopen periode zijn we druk geweest met het vinden van goede vervangingen voor de aankomende
zwangerschappen. De betrokken ouders van de groepen 7 en 6 zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Naast
het probleem om leerkrachten te vinden op korte termijn bij ziekte, ervaren we nu ook hoe moeilijk het is
om leerkrachten te vinden voor langdurige vervangingen. We zijn daarom ook blij dat we alle langdurige
vervangingen zo goed als rond hebben.
Afgelopen weken hebben velen van u kunnen ervaren hoe het is als er opeens geen leerkracht voor uw kind
is. We hebben door gebrek aan vervanging groepen naar huis moeten sturen en u heeft als ouder opvang
moeten zoeken. Heel vervelend als je op dat moment op het punt staat om naar uw werk te gaan.
Voor ons als school een impopulaire beslissing die indruist tegen ons gevoel. Alle kinderen hebben recht op
onderwijs, iedere dag.
Naast het naar huis sturen van kinderen hebben we afgelopen periode ook andere besluiten moeten
nemen die invloed hebben op ons onderwijs. Zo hebben we bijvoorbeeld toch gekozen om collega’s, die
kinderen extra ondersteuning bieden, en de intern begeleider, een aantal keren voor de groep te zetten.
Een collega heeft haar cursus moeten opzeggen om voor haar eigen groep te staan. Wanneer dit
structureel gebeurt, zal dit een negatief effect hebben op de kwaliteit van ons onderwijs.
Afgelopen dinsdag hebben we als school gestaakt. De kinderen weer een dag thuis, heeft u misschien
gedacht. Dat klopt. Als team van de St. Josephschool willen we hiermee nog eens benadrukken hoe hoog de
nood is, nu en op lange termijn. Het gaat ons zeker niet alleen om een hoger salaris.
We zijn heel blij om te zien dat onze collega’s zich tot het uiterste inspannen en zich flexibel opstellen om
deze vervangingsproblemen op te vangen. Daar willen we ze hartelijk voor bedanken!
Namens het MT,
Manon

Personeel
Gert de Wit: Gert heeft afgelopen weken zijn werkzaamheden stapsgewijs weer opgepakt. Zoals het er nu
naar uitziet zal hij eind januari weer volledig hersteld zijn. We zijn blij dat Gert weer terug is.
Amrah Kuiper: Amrah is goed herstellende van haar operatie en zal na de kerstvakantie haar
ondersteunende taken weer oppakken.
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Kerstmusical
Groep 6b is volop aan het oefenen voor de kerstmusical die te zien zal zijn tijdens de
kerstviering van donderdag 21 december in de St. Josephkerk.
Het is goed om te zien dat vele ouders willen helpen bij het realiseren van deze
musical. Zo doet Jacomijn van de Vlag de regie. Dank jullie wel daarvoor!

Sponsorloop
Beste ouders/ verzorgers,
In de plusklas werken we met projecten waarbij leerlingen zelfstandig activiteiten moeten organiseren.
Geld inzamelen voor een goed doel is een van de opdrachten. Met deze opdracht zijn Milan Aufenacker uit
groep 7B en Simon van der Steen uit groep 6A aan de slag gegaan. Ze hebben presentaties in de
verschillende groepen gehouden (5 t/m 8) en zelfs tijdens de studiedag aan alle meesters en juffen. Tijdens
deze presentatie hebben ze groen licht gekregen om hun project daadwerkelijk uit te gaan voeren. In
onderstaand stukje willen ze u hierover informeren.
Sandra Goldewijk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Wij, Milan en Simon willen een sponsorloop houden. De opbrengst gaat naar de schade die is veroorzaakt
door orkaan Irma op Sint Maarten. Wij willen vragen of jullie willen helpen bij de sponsorloop met rondjes
stempelen. Jullie moeten dan een halfuurtje stempelen. We gaan de sponsorloop houden op
vrijdagmiddag 19 januari. Neem contact met ons op als je wilt helpen via het mailadres
sponsorloopsintjoseph@gmail.com als je, je opgeeft krijg je meer info. De kinderen krijgen op vrijdag 22
december een sponsorblad mee om sponsors te werven.
Groetjes Milan en Simon

Vervoersprotocol
Het uitgebreide vervoersprotocol staat met ingang van vandaag op de website. U kunt
daar ook het verkorte protocol met invulstrookje vinden. U vindt beide hier:
https://www.kbs-st-joseph.nl/vervoersprotocol

Belangrijke data



Donderdag 20 december: kerstviering in de kerk en kerstdiner op school (zie uitnodiging)
Vrijdag 19 januari Sponsorloop voor de groepen 5 t/m 8.
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Vanuit de wijk
Kinderwoorddienst
Zondag is er tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Josephkerk een kinderwoorddienst voor
basisschoolleerlingen. Het derde kaarsje van de adventskrans wordt aangestoken. Het wordt steeds lichter
op weg naar Kerst!

Zing mee op Kerstavond!
Hou je van zingen en wil je op Kerstavond tijdens de familieviering alles goed kunnen zien? Zing dan mee in
het Kinderkerstkoor! Je zingt met andere kinderen de kerstliedjes van de viering, zodat iedereen in de
stemming komt en fijn mee kan zingen! Kom oefenen op dinsdagavond 19 december van 19.30 tot 20.30
uur in de St. Josephkerk. Doe je mee?
Alles over de kerstvieringen in Vathorst-Hooglanderveen vind je op www.zaligkerstmis.nl.
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