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Nieuw  schooljaar  
Beste	  ouders,	  	  

Afgelopen	  week	  heb	  ik	  uitgebreid	  kennis	  gemaakt	  met	  de	  teamleden	  van	  de	  school.	  Ik	  heb	  een	  warm	  
welkom	  gehad	  en	  veel	  vertrouwen	  om	  te	  starten	  op	  deze	  school.	  Aanstaande	  maandag	  begint	  de	  school	  
weer.	  Ik	  zal,	  samen	  met	  het	  team,	  rond	  8.30	  u	  allen	  welkom	  heten	  op	  het	  schoolplein.	  Daarna	  gaan	  eerst	  de	  
kleuters	  naar	  binnen	  en	  later	  de	  andere	  groepen.	  	  

Hopelijk	  tot	  maandag	  en	  anders	  staat	  mijn	  deur	  altijd	  open	  voor	  een	  kennismakingsgesprek.	  	  

Met	  vriendelijk	  groet	  	  

Yvonne	  Geelhoed	  
Schoolleider	  

Wespenplaag  
Afgelopen	  week	  heeft	  u	  via	  Parro	  bericht	  gehad	  over	  de	  wespenplaag	  in	  en	  om	  de	  
wilgenbomen	  aan	  de	  voorkant	  van	  het	  schoolplein.	  Helaas	  kunnen	  de	  wespen	  niet	  
bestreden	  worden	  omdat	  er	  geen	  nest	  te	  vinden	  is	  in	  de	  bomen.	  Maandag	  laten	  wij	  
ons	  voorzien	  van	  advies	  door	  een	  hovenier.	  O.i.	  zal	  het	  knotten	  van	  de	  bomen	  moeten	  
wachten	  totdat	  het	  voor	  een	  hovenier	  veilig	  is	  om	  dit	  te	  doen.	  U	  zult	  begrijpen	  dat,	  
wanneer	  de	  takken	  gesnoeid	  worden,	  de	  wespen	  aan	  zullen	  vallen.	  	  

Het	  afzetten	  van	  het	  stuk	  schoolplein	  was	  helaas	  van	  korte	  duur.	  De	  linten	  zijn	  eraf	  getrokken.	  	  
Maandagochtend	  zullen	  wij	  dit	  opnieuw	  doen	  en	  zullen	  we	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  kinderen	  uit	  de	  buurt	  van	  
de	  bomen	  blijven.	  Het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  de	  wespen	  zeer	  tevreden	  zijn	  met	  het	  eten	  van	  het	  plakkerige	  
goedje	  en	  zwermen	  dan	  ook	  niet	  rond	  op	  de	  rest	  van	  het	  schoolplein.	  Het	  blijft	  beperkt	  tot	  de	  bomen,	  
vuilnisbakken	  en	  het	  groene	  bankje.	  U	  zou	  ons	  kunnen	  helpen	  door	  dit	  alvast	  met	  uw	  kind(eren)	  te	  
bespreken.	  	  

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	  	  
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Praktische   informatie  
De	  Agendafunctie	  in	  Parro	  is	  vanaf	  maandag	  weer	  beschikbaar.	  Ook	  elders	  zijn	  belangrijke	  data	  terug	  te	  
vinden:	  

De	  kalender	  op	  de	  schoolwebsite;	  
https://www.kbs-‐st-‐joseph.nl/kalender	  
	  
of	  naar	  de	  agenda	  op	  de	  schoolwebsite;	  
https://www.kbs-‐st-‐joseph.nl/agenda	  
	  
en	  naar	  de	  roosters	  /	  vakanties	  pagina	  op	  de	  schoolwebsite:	  
https://www.kbs-‐st-‐joseph.nl/algemene-‐info	  


