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Nieuw  schooljaar  
Beste	  ouders/verzorgers,	  

De	  kop	  is	  eraf!	  De	  eerste	  week	  zit	  erop.	  De	  sfeer	  in	  school	  is	  goed	  en	  er	  wordt	  al	  stevig	  
gewerkt.	  Ik	  loop	  met	  een	  prettig	  gevoel	  door	  de	  school	  als	  ik	  zie	  hoe	  al	  onze	  kinderen	  
weer	  bezig	  zijn,	  met	  wat	  zij	  doen.	  	  

Wij	  leggen	  dit	  jaar,	  naast	  het	  onderwijs,	  	  de	  nadruk	  op	  de	  begrippen	  Rust,	  Reinheid	  en	  
Regelmaat.	  Ogenschijnlijk	  ouderwetse	  pedagogische	  begrippen.	  Maar	  deze	  doen	  nog	  steeds	  opgeld.	  En	  
wellicht	  steeds	  meer	  in	  deze	  prikkelrijke	  tijden.	  Er	  is	  voor	  de	  kinderen	  zoveel	  dynamiek,	  zoveel	  te	  doen,	  
zoveel	  keuzes	  te	  maken,	  waar	  dan	  ook	  in	  de	  maatschappij.	  Ook	  ons	  aanbod	  is	  veelzijdig.	  Vandaar	  dat	  wij	  de	  
kinderen	  leren	  zich	  rustig	  in	  school	  te	  bewegen,	  te	  spreken	  en	  te	  spelen.	  Het	  lijken	  open	  deuren,	  maar	  we	  
zien	  steeds	  meer	  dat	  het	  nodig	  is	  hier	  expliciet	  de	  aandacht	  op	  te	  vestigen.	  

Het	  schooljaar	  begon	  onrustig	  op	  het	  gebied	  van	  bemensing	  van	  de	  groepen.	  Mara	  Harmsen-‐Nijboer,	  
leerkracht	  van	  groep	  8B,	  is	  ziek.	  Het	  laat	  zich	  aanzien	  dat	  dit	  nog	  wel	  enige	  tijd	  gaat	  duren.	  Waar	  we	  
voorheen	  een	  invaller	  konden	  betrekken	  (per	  vacature)	  van	  onze	  invalpool,	  lukt	  dat	  dit	  jaar	  niet	  meer.	  Er	  
werden	  ons	  voor	  de	  fulltimebaan	  die	  Mara	  heeft,	  drie	  verschillende	  invallers	  per	  week	  toegewezen.	  Een	  
onwenselijke	  situatie.	  Maar	  wel	  een	  waarvan	  ik	  	  u	  aan	  de	  start	  van	  dit	  schooljaar	  	  ga	  zeggen,	  dat	  wij	  daar	  
waarschijnlijk	  aan	  zullen	  moeten	  wennen.	  Het	  lerarentekort	  laat	  zich	  al	  volop	  zien!!!	  

Het	  leidde	  ertoe	  dat	  wij	  als	  MT	  vele	  uren	  hebben	  zitten	  puzzelen,	  hoe	  dit	  op	  te	  lossen.	  En	  wij	  zijn	  niet	  de	  
enige	  school	  met	  dit	  grote	  probleem.	  Uiteindelijk	  is	  het	  zo	  dat	  wij	  vanaf	  week	  drie	  een	  stabiele	  situatie	  
hebben	  in	  groep	  8B,	  tijdelijk	  tot	  de	  herfstvakantie,	  met	  twee	  leerkrachten	  uit	  de	  invalpool.	  Heel	  fijn,	  want	  
dat	  betekent	  dat	  wij	  onze	  complexe	  	  interne	  organisatie,	  nodig	  om	  Passend	  Onderwijs	  vorm	  te	  geven,	  
voorlopig	  onaangetast	  kunnen	  laten.	  

Want	  dat	  is	  waar	  mij	  grootste	  zorg	  zit.	  Dat	  bij	  gebrek	  aan	  invallers	  wij	  de	  oplossing	  moeten	  zoeken	  in	  het	  
opknippen	  van	  interne	  organisatie.	  Hiermee	  zetten	  we	  dan	  het	  mes	  in	  Passend	  Onderwijs.	  Alle	  
voorzieningen	  voor	  het	  op	  maat	  werken	  met	  de	  kinderen	  en	  ons	  zoveel	  als	  mogelijk	  afstemmen	  op	  de	  
leerbehoeften	  van	  het	  kind,	  nemen	  dan	  direct	  af.	  Kwaliteitsverlies!	  Zeer	  onwenselijk,	  maar	  in	  zo’n	  situatie	  
onvermijdelijk.	  Waar	  we	  voorheen	  kinderen	  naar	  huis	  stuurden	  bij	  kortdurende	  afwezigheid	  (bij	  ziekte	  of	  
verlof	  komend	  schooljaar	  ook),	  is	  dit	  helaas	  ook	  de	  nieuwe	  werkelijkheid.	  Ik	  wil	  u	  hier	  echt	  van	  
doordringen,	  dat	  dat	  kan	  gebeuren.	  Niet	  als	  onheilsprofeet,	  maar	  als	  realist	  die	  u	  hierin	  wil	  meenemen.	  

Wij	  zullen	  er	  alles	  aan	  doen	  het	  jaar	  zo	  stabiel	  mogelijk	  te	  houden.	  Wellicht	  hebben	  wij	  u	  daarbij	  hard	  
nodig.	  Ik	  hoop	  daar	  dan	  ook	  op	  te	  kunnen	  rekenen.	  Samen	  sterk!	  	  

Dit	  schooljaar	  starten	  er	  drie	  nieuwe	  collega’s.	  Jantine	  van	  de	  Berg	  in	  groep	  1/2D,	  Lois	  Wildschut	  in	  groep	  
5A	  en	  Annemarie	  Hamerling	  in	  groep	  7B.	  Wij	  wensen	  hen	  een	  goed	  schooljaar.	  

Rest	  mij	  u	  te	  vragen	  in	  uw	  sociale	  kring	  na	  te	  gaan	  of	  er	  wellicht	  mensen	  zijn	  die	  een	  onderwijsbevoegdheid	  
hebben,	  waar	  zij	  weer	  mee	  aan	  de	  slag	  willen.	  Ik	  hou	  mij	  zeer	  aanbevolen	  hiervoor.	  Ik	  ga	  graag	  met	  die	  
mensen	  in	  gesprek.	  Met	  dank!	  

Gert	  de	  Wit	  (directeur)	  
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Personeel  
Amrah	  Kuiper:	  Graag	  zou	  ik	  me	  aan	  u	  willen	  voorstellen	  als	  nieuwe	  teamleider	  van	  de	  onderbouw.	  Ik	  ben	  
inmiddels	  9	  jaar	  werkzaam	  op	  de	  St.	  Josephschool	  en	  doe	  dat	  nog	  steeds	  met	  veel	  plezier.	  Ik	  heb	  hier	  over	  	  
de	  jaren	  heen	  meerdere	  groepen	  lesgegeven.	  De	  laatste	  jaren	  heeft	  u	  me	  vooral	  in	  de	  bovenbouw	  kunnen	  
treffen.	  Nu	  ga	  ik	  een	  nieuwe	  uitdaging	  aan,	  waar	  ik	  veel	  zin	  in	  heb,	  als	  teamleider	  van	  de	  onderbouw.	  Wilt	  u	  
graag	  eens	  een	  gezicht	  zien	  bij	  de	  naam?	  Kom	  gerust	  binnenlopen	  om	  even	  kennis	  te	  maken.	  Mijn	  
werkdagen	  zijn	  maandag,	  woensdag	  en	  donderdag.	  	  

NME  hulpouders     
Proefjes	  met	  water,	  braakballen	  pluizen	  en	  paddenstoelen	  kweken.	  Een	  kleine	  
greep	  uit	  de	  leskisten	  en	  materiaalpakketten	  waar	  wij	  dit	  schooljaar	  weer	  gebruik	  
van	  mogen	  maken	  en	  zo	  onze	  NME	  lessen	  deels	  vormgeven.	  	  

Deze	  leskisten	  en	  materiaalpakketten	  zijn	  van	  het	  CNME	  en	  moeten	  opgehaald	  en	  
weggebracht	  worden.	  We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  ouders	  die	  ons	  daarbij	  willen	  helpen.	  
Het	  zal	  neerkomen	  op	  2	  keer	  ophalen	  en	  wegbrengen	  op	  basis	  van	  4	  hulpouders.	  
Aanmelden	  kan	  via	  de	  mail:	  a.nieuwveld@kpoa.nl	  	  

Ruimte  te  huur?  
We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  garagebox/schuur	  waar	  wij	  ons	  teveel	  aan	  meubilair	  op	  
kunnen	  en	  mogen	  slaan.	  Heeft	  u,	  of	  iemand	  in	  uw	  omgeving,	  een	  ruimte	  te	  huur?	  	  
Laat	  het	  ons	  weten:	  a.nieuwveld@kpoa.nl.	  	  Alvast	  bedankt.	  	  

Uit  de  wijk  
Seizoen  weer  van  start   
De	  school	  is	  weer	  begonnen	  en	  dat	  betekent	  dat	  de	  Kinderwoorddienst	  ook	  weer	  van	  start	  gaat.	  We	  gaan	  
weer	  een	  jaar	  lang	  met	  de	  bijbelverhalen	  op	  weg	  in	  een	  eigen	  samenkomst,	  waarin	  je	  ook	  heerlijk	  gaat	  
knutselen.	  Komende	  zondag	  2	  september	  is	  de	  eerste	  keer	  van	  het	  jaar,	  tegelijk	  met	  de	  eucharistieviering	  
waarin	  pastor	  Roderick	  voorgaat.	  Kom	  je	  ook	  met	  je	  ouders?	  De	  viering	  begint	  om	  11.00	  uur	  in	  de	  St.	  
Josephkerk.	  En	  na	  de	  viering	  kun	  je	  samen	  tafeltennissen,	  voetballen	  of	  gezellige	  spellen	  spelen	  in	  de	  tuin	  
achter	  de	  kerk.	  	  


