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De eerste week 
Beste ouders/verzorgers, 
  
De eerste schoolweek zit er op! Vakantieverhalen zijn verteld, kennismakingsspelletjes gespeeld, de eerste 
taal- en rekenlessen zijn gemaakt en op ons nieuwe leerplein in de onderbouw wordt al volop gespeeld. 
Kortom, we zijn goed van start gegaan! We hebben positieve reacties van ouders gekregen op het 
inloopmoment vorige week donderdag. Fijn dat we u weer in de school konden ontvangen! 
In het team zijn we vorige week van start gegaan met onze visie en de (onderwijs)doelen die we voor dit 
schooljaar gesteld hebben. We zullen u dit schooljaar in de nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte houden 
van de onderwijsontwikkelingen op onze school. 
Ik heb deze week kennis mogen maken met een aantal ouders en kinderen en heb me erg welkom gevoeld. 
Het voelt goed om op deze mooie school te mogen werken. Ik hoop dat ik u de komende periode ga 
ontmoeten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

Mariëlle Jansen 

Schoolleider 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 

kinderen de school zullen gaan bezoeken. Het is voor ons fijn als u voor het tweede levensjaar van uw kind 

een vooraanmelding wilt doen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze office manager Aneta 

Hartlooper-Miszczynska (a.hartlooper@kpoa.nl). Het beleid rondom deze procedure is terug te lezen o[p 

onze website (aanmeldings-en-toelatingsprocedure-st-josephschool.pdf (kbs-st-joseph.nl)) 

Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Hartelijk dank. 

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. Het zal neerkomen 

op 2 keer ophalen en wegbrengen op basis van 4 hulpouders. Aanmelden kan via een 

Parro bericht aan Amrah Kuiper. 

Ziekmeldingen via Parro 
Parro heeft sinds kort een nieuwe functie waar wij vanaf nu gebruik van maken: afwezigheid melden. Hier 

kunt u een ziekmelding doorgeven maar bijvoorbeeld ook een bezoek aan de dokter of tandarts. U hoeft 

dan ’s ochtends niet meer telefonisch contact op te nemen met de school.   
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Contactmomenten 
Startgesprek 

In de week van 20 en 27 september zullen de leerkrachten een startgesprek met u en mogelijk uw 

kind(eren) plannen. Zo komen de leerkrachten (nog) meer te weten over uw zoon of dochter wat de 

onderlinge verstandhouding ten goede komt. De gesprekken zullen op school plaatsvinden. Mocht u daar 

bezwaar tegen hebben dan kunt u dit communiceren met de leerkracht en wordt er gekeken naar een 

oplossing.  

Informatieavonden 

De informatieavonden kunnen we dit jaar weer in de school organiseren. Fijn u dan te ontmoeten! We 

houden rekening met de maatregelen en delen de avond daarom op in 2 shifts. Maandag 6 september 

ontvangt u van de leerkracht meer informatie. Hier nog even de data: 

Groepen 1/2/3: maandag 13 september 
Groepen 4-5: dinsdag 14 september 
Groepen 6-7: woensdag 15 september 
Groep 8: Volgt op een later moment 

Klimrek 
Het klimrek op het voorplein is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat betekent in de 

praktijk dat wij de kleuters nog niet op het klimrek laten spelen. We zien na schooltijd 

regelmatig dat de kleuters wel in en op de bovenkant van het klimrek mogen spelen. 

Aan ons is het dan lastig uitleggen dat zij dit niet mogen. We vragen hier uw begrip voor 

zodat we samen kunnen gaan voor de veiligheid van de kinderen. 

Fietsen op het plein 
De kinderen die fietsend naar school gaan kunnen deze op het achterplein parkeren. Van belang is dat de 

fietsen zoveel mogelijk in de fietsrekken worden geplaatst. Mocht dat niet lukken dan aan het hek en de 

muurzijde van de school. 

De kinderen van groep 8 en het personeel plaatsen de fietsen in de rekken bij het voorplein. De rekken zijn 

niet bedoeld voor ouders of kinderen van lagere groepen. Bedankt voor uw medewerking! 
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Luizencontrole 
De school is weer begonnen en dat betekent vaak een stijging in 

hoofdluisbesmettingen. De controles die normaal gesproken na de zomervakantie 

plaatsvinden zullen iets later gepland worden wegens veranderingen in de OAC (zij 

organiseren dit). We vragen u om zelf uw kind(eren) te controleren. 

Controleren 
Wilt u hoofdluis voorkomen, dan is het belangrijk om regelmatig te controleren. Zo 

kunt u hoofdluis in een vroeg stadium ontdekken en is de behandeling makkelijker. U kunt kinderen en 

uzelf controleren door goed tussen de haren te kijken, vooral achter de oren en in de nek. De hoofdluizen 

zijn ongeveer 3 millimeter groot en ze bewegen. Ook als u grijswitte puntjes ziet die een de haren 

vastgepakt zijn, is er mogelijk sprake van hoofdluis. Dit zijn de eitjes van de hoofdluis. 

Behandelen 
Als uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om dit grondig aan te pakken. Controleer ook alle gezinsleden 

en vertel vriendjes en de leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt hoofdluis behandelen door twee 

weken lang elke dag de haren te kammen met een fijntandige kam. Dat gaat het beste in combinatie met 

crèmespoeling. De eitjes kunt u met uw nagels van de haren verwijderen. U kunt ook een 

antihoofdluismiddel gebruiken. Het is belangrijk om ook dan twee weken lang elke dag de haren uit te 

kammen met een fijntandige kam. 
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