
	  
	  

	  
Vragen	  over	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  nieuwsbrief?	  Mail	  kbs.st.joseph@kpoa.nl	  

1	  

Nieuwsbrief	  20	  
1	  februari	  2019	  

	  

Toilethygiëne    
Op	  elke	  school	  in	  Nederland	  worden	  dagelijks	  de	  toiletten	  grondig	  schoongemaakt,	  zo	  
ook	  bij	  ons.	  Dit	  wordt	  periodiek	  gekeurd	  en	  goed	  bevonden.	  Maar	  we	  constateren	  al	  
geruime	  tijd	  dat	  gaandeweg	  de	  dag	  de	  toiletten	  smeriger	  raken.	  Dat	  heeft	  er	  vorig	  
schooljaar	  toe	  geleid	  dat	  wij	  een	  tweede	  schoonmaakronde	  hebben	  ingelast,	  rond	  12.00	  
uur.	  Een	  goed,	  maar	  wel	  duur	  besluit.	  De	  extra	  kosten	  moeten	  uit	  de	  lopende	  begroting,	  
wat	  eigenlijk	  niet	  kon.	  In	  de	  MR	  is	  besloten	  dat	  toch	  te	  doen.	  Natuurlijk	  waren	  we	  daar	  
tevreden	  over.	  	  

Maar	  helaas	  is	  de	  begroting	  van	  2019	  niet	  toereikend	  om	  dit	  substantiële	  bedrag	  te	  
vinden.	  Besloten	  is	  dan	  ook	  dit	  vanaf	  januari	  2019	  niet	  meer	  te	  doen.	  Om	  toch	  te	  bevorderen	  dat	  de	  hygiëne	  
zo	  groot	  mogelijk	  blijft	  hebben	  we	  besloten	  het	  wel	  te	  blijven	  doen	  in	  de	  groep	  1	  t/m	  3.	  Hier	  gebeuren	  de	  
meeste	  ongelukjes.	  Hiervoor	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  bedrijf	  om	  dat	  te	  doen.	  Voor	  ons	  schoonmaakbedrijf	  
is	  dat	  niet	  rendabel.	  	  

Voor	  de	  overige	  groepen	  is	  er	  in	  de	  klassen	  gesproken	  over	  dit	  onderwerp.	  Zeker	  in	  de	  lijn	  van	  
verantwoordelijkheid	  dragen	  voor	  de	  netheid	  in	  je	  eigen	  toilet.	  Elke	  groep	  heeft	  een	  eigen	  toilet,	  jongens	  en	  
meisjes	  apart.	  Bijv.	  check	  even	  of	  je	  het	  toilet	  netjes	  achterlaat.	  Maak	  de	  bril	  droog.	  Kleine	  moeite.	  	  

Er	  is	  echter	  het	  misverstand	  ontstaan,	  merken	  wij.	  Er	  wordt	  hier	  en	  daar	  gedacht	  dat	  de	  kinderen	  vanaf	  nu	  
zelf	  de	  toiletten	  moeten	  schoonmaken.	  Dat	  is	  dus	  niet	  zo.	  Dat	  gebeurt	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  door	  ons	  
schoonmaakbedrijf.	  	  

Wel	  wil	  ik	  u	  vragen	  ook	  thuis	  eens	  met	  uw	  kind	  te	  spreken	  over	  toilet	  hygiëne	  en	  de	  rol	  die	  het	  kind	  er	  zelf	  in	  
kan	  spelen.	  Bij	  voorbaat	  dank!.	  

Yes!  Groep  3B  heeft  een  kookboek  gewonnen. 	  
De	  moeder	  van	  Thomas	  uit	  groep	  3B	  (kikkerklas)	  heeft	  meegedaan	  aan	  een	  actie	  van	  de	  Jumbo	  Vathorst.	  Ze	  
heeft	  daarmee	  voor	  elk	  kind	  van	  groep	  3B	  een	  kookboek	  gewonnen.	  Super	  leuk!	  Er	  staan	  recepten	  in	  van	  
bekende	  vloggers	  en	  sporters.	  Dat	  wordt	  smullen	  dit	  weekend!	  
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Procedure  schoolleider  
Afgelopen	  maandag	  heeft	  het	  team	  bij	  elkaar	  gezeten	  om	  met	  elkaar	  te	  spreken	  over	  wat	  wij	  denken	  dat	  
een	  schoolleider	  nodig	  heeft	  om	  onze	  school	  te	  leiden.	  Ook	  ouders	  hebben	  die	  middag	  hun	  bijdrage	  kunnen	  
leveren.	  

De	  uitkomsten	  gebruikt	  de	  benoemingsadviescommisie	  (BAC)	  om	  de	  profielschets	  vorm	  te	  geven.	  

Ook	  kinderen	  hebben	  we	  gevraagd	  welke	  eigenschappen	  een	  goede	  directeur	  voor	  onze	  school	  nodig	  heeft.	  
Mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  zij	  daarover	  denken.	  Hieronder	  vindt	  u	  enkele	  uitkomsten.	  

Een	  goede	  directeur	  voor	  de	  St.	  Josephschool	  volgens	  de	  kinderen	  van	  groep	  6a:	  

• Is	  aardig	  en	  streng	  wanneer	  het	  nodig	  is	  
• Kan	  goed	  luisteren	  naar	  kinderen	  
• Begrijpt	  de	  school	  goed	  
• Kan	  goede	  leermethoden	  kiezen	  
• Heeft	  plezier	  in	  zijn	  werk	  want	  dan	  hebben	  wij	  dat	  ook	  
• Heeft	  respect	  voor	  ieder	  kind	  
• Denkt	  aan	  ieder	  kind	  
• Werkt	  netjes	  en	  verzorgd	  
• Heeft	  een	  leuk	  karakter	  
• Helpt	  juffen	  en	  meesters	  
• Moet	  grapjes	  kunnen	  maken	  
• Moet	  niet	  milieuvervuilend	  zijn	  
• Kent	  de	  regels	  
• Neemt	  goede	  beslissingen	  
• Geeft	  iedereen	  een	  tweede	  kans	  
• Verdeelt	  de	  taken	  
• Is	  positief	  
• Is	  gezellig	  
• Is	  rustig	  
• Geeft	  het	  goede	  voorbeeld	  

We	  houden	  u	  verder	  op	  de	  hoogte	  t.a.v.	  deze	  procedure.	  

	  

Hoe	  zal	  de	  nieuwe	  schoolleider	  eruit	  
zien?	  Zeger	  uit	  6B	  denkt	  zo.	  
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Nieuwe  telefooncentrale  
Aanstaande	  maandag	  4	  februari	  krijgt	  de	  school	  een	  geheel	  nieuwe	  telefooncentrale	  +	  toestellen	  en	  gaan	  we	  
over	  van	  ISDN	  naar	  VoiP.	  Wij	  verwachten	  dat	  -‐door	  de	  werkzaamheden-‐	  de	  school	  op	  een	  bepaald	  moment	  
in	  de	  loop	  van	  die	  dag	  niet	  telefonisch	  bereikbaar	  zal	  zijn.	  

Voor	  dringende	  gevallen	  kunt	  u	  ons	  dan	  bereiken	  via	  een	  mobiel	  nummer:	  

06-‐23568909	  

Ons	  vaste	  telefoonnummer	  blijft	  overigens	  hetzelfde	  

DigiDUIF  wordt  Parro  
In	  maart	  houdt	  digiDUIF	  op	  met	  bestaan.	  Na	  een	  pilot	  te	  hebben	  gedaan	  met	  Parro	  hebben	  we	  besloten	  met	  
dit	  communicatiemiddel	  verder	  te	  gaan.	  T.z.t.	  ontvangt	  u	  hier	  meer	  informatie	  over.	  	  

Vanuit   de  wijk  
Bso-‐thema  voorjaarsvakantie   Ska  Kinderopvang  -‐   
Fr isse  start      
Een	  fris	  nieuw	  jaar!	  Een	  frisse	  start!	  We	  koken	  en	  eten	  
gezond,	  bewegen	  lekker	  in	  de	  frisse	  buitenlucht	  en	  komen	  fris	  
voor	  de	  dag	  met	  zelfgemaakte	  lipstick	  en	  zeepjes.	  Ook	  
recyclen	  we	  oude	  materialen	  en	  maken	  er	  mooie	  nieuwe	  
spullen	  van.	  We	  zijn	  in	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  gestart	  en	  ook	  
het	  programma	  van	  de	  komende	  voorjaarsvakantie	  staat	  
helemaal	  in	  het	  teken	  van	  een	  'Frisse	  start'.	  Is	  uw	  kind	  erbij?!	  	  

Ook	  voor	  'niet-‐klanten'	  	  
Bent	  u	  geen	  klant	  van	  ons	  en	  wilt	  u	  uw	  kind	  toch	  mee	  laten	  doen	  met	  ons	  leuke	  programma	  of	  heeft	  u	  
(onverwacht)	  opvang	  nodig?	  Dan	  is	  onze	  incidentele	  opvang	  iets	  voor	  u!	  	  

Bent	  u	  wel	  klant	  van	  Ska	  maar	  heeft	  u	  alleen	  een	  schoolwekenpakket?	  Uw	  kind	  is	  welkom!	  	  

Heeft	  u	  een	  schoolwekenpakket?	  Dan	  kunt	  u	  uw	  kind	  toch	  aanmelden	  voor	  een	  dagje	  (of	  meer)	  extra	  
opvang	  in	  de	  vakantie.	  	  	  	  

Wij	  helpen	  u	  graag!	  	  

Heeft	  u	  vragen	  of	  wilt	  u	  hulp	  bij	  het	  aanvragen	  van	  de	  vakantie-‐opvang?	  Bel	  of	  mail	  dan	  via	  033	  –	  470	  13	  03	  
of	  klanten@ska.nl;	  wij	  helpen	  u	  graag!	  	  	  


