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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  
 

Maandag 5 september studiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij.  

Wilt u zelf voor opvang zorgen. Dank! 

 

 

Het startgesprek  

 

Vorig schooljaar is er een pilot geweest t.a.v. het voeren van startgesprekken. Dat zijn 

gesprekken die met u als ouder samen met uw kind worden gevoerd met de 

groepsleerkracht(en) in de maand september. Het doel van deze gesprekken is om u en 

uw kind de gelegenheid te geven en de leerkracht te informeren over wat uw kind nodig 

heeft. De leerkracht heeft met name een luisterende rol. 

Uiteraard heeft er een gedegen overdracht plaatsgevonden tussen de vorige leerkracht 

en de huidige leerkracht van uw kind. Daarnaast hebben we ervaren dat ouders het 

prettig vinden vroeg in het jaar te spreken met de leerkracht om de laatste dingen 

te delen. Ook uw kind mag een eigen aandeel in dit gesprek hebben.   

Kinderen vanaf groep 5 zitten bij dit gesprek aan, voor de kinderen van groep 3 en 4 is 

dit optioneel. Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt een startgesprek gevoerd indien 

er een nieuwe leerkracht voor de groep staat. Voor de nieuwe instroom zijn de 
kennismakingsgesprekken rondom de vierde verjaardag van het kind.  

De planning van de gesprekken wordt verzorgd door de groepsleerkracht. U krijgt van 

hen een uitnodiging en een bijlage die u en uw kind mogelijk van dienst kan zijn ter 
voorbereiding op dit gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in september.  

Met de intrede van het startgesprek vervalt het 

10-minutengesprek van november. Mocht er 

aanleiding zijn voor u, uw kind, of de 

leerkracht is het altijd mogelijk een gesprek te 

plannen. De volgende gespreksronde zal 

plaatsvinden in februari na het meegeven van 
het eerste rapport.  
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Mobiele telefoonbeleid  

Veel kinderen zijn in bezit van een mobiele telefoon. Er zijn ouders 

die het prettig en handig vinden als ze hun kinderen na schooltijd 

telefonisch of via WhatsApp kunnen bereiken. Kinderen zelf gebruiken 

hun telefoon om op verschillende manieren te communiceren, 
informatie op te zoeken en te spelen.   

Om tegemoet te komen aan de wens van ouders en kinderen is het meenemen van 

mobieltjes toegestaan op onze school. Dit echter wel onder bepaalde voorwaarden en 

regels die nodig zijn. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de mobiele telefoons 
ons onderwijs niet verstoren.    

Onze regels zijn:  

* Kinderen van de groepen 4 t/m 6 leveren hun mobiel, aan het begin van de dag in bij 

de leerkracht. Deze wordt bewaart in zijn/haar bureaula. Aan het einde van het dagdeel, 
kan het kind zijn mobiel ophalen.  

* In de groepen 7 en 8 zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun 

mobiel.   

* Wanneer het mobieltje tijdens de les afgaat, geluidsignalen geeft of gebruikt wordt, 

wordt deze ingenomen door de leerkracht. Aan het einde van de dag, kan het kind zijn 
mobiel weer ophalen.  

* Tijdens de pauze worden er geen gebruik gemaakt van mobieltjes, foto’s maken van 
andere kinderen is verboden  

* Wanneer een kind deze regels overtreedt, wordt er contact opgenomen met ouders  

* Ouders zijn verantwoordelijk voor het mee laten nemen van de mobiele telefoons van 

hun kind. School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. diefstal of schade  

In sommige gevallen geeft de leerkracht kinderen de opdracht om hun mobiele telefoon 

mee naar school te nemen. Deze worden dan binnen lessen ingezet d.m.v. het gebruiken 

van social-mediatools of opzoekmiddel. We hebben daar positieve ervaringen mee. We 

zien dat de motivatie van kinderen toeneemt als je deze tools goed inzet. Komend 

schooljaar zullen we het inzetten van mobiele telefoons en tablets nog meer gaan 
gebruiken als hulpmiddel.  

Fietsen van groep 8 voor de school. 

Voor de school staan van twee groepen 8 de fietsen gestald. Dit omdat het achterplein te 

krap is voor alle fietsen. Maar omdat ook de ruimte voor school niet al te groot is, wil ik 

vragen daar geen andere fietsen te plaatsen, ook niet tijdelijk, want vanaf 08.15 u. 

stromen de achtstejaars binnen. De stoep is daar breed genoeg om een fiets tijdelijk aan 

de andere kant neer te zetten. We verzoeken u verder vriendelijk om voor de school 

geen fietsen / fietsjes van kinderen uit de lagere groepen te plaatsen of aan het hek vast 

te maken. Die kunnen achter de school geplaatst worden. Met dank.  
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Procedure luizencontrole bij kinderen na elke schoolvakantie (zie bijlage) 

Dit jaar hebben we een concrete procedure verwoord 

t.a.v. het controleren van hoofdluis in een document. Dit 

document vindt u als een van de bijlagen bij deze 

DigiDuif. Dit beestje mag niet de overhand krijgt 

in school.  

Het blijft zo dat indien uw kind neten heeft, u door de 

'luizenouder' op de hoogte gesteld wordt. Indien uw kind 

lopende luizen heeft, wordt u door een medewerker van 

de school gebeld, de groepsleerkracht, omdat hierbij dan 

uw kind direct opgehaald dient te worden om ook direct 

te worden behandeld. Daarna mag hij/zij gewoon gelijk 

weer naar school. Het gaat om het snel behandelen. Thuis 

zelf controleren mag natuurlijk altijd, als u ziet dat uw 
kind meer dan gemiddeld aan het hoofd krabt. 

Ouders die meewerken aan het 'luizenpluizen',  veel dank 
alvast voor uw inzet in dezen! 

Startfeest 

Omdat voor de vakantie het zomer-/schooleindfeest in het water viel, is 

besloten dit feest opnieuw te houden op donderdag 8 september. Hopelijk nu 

wel met mooi weer. In de herkansing dus! Een Startfeest. 

Nog even de mededeling dat enkele activiteiten die avond op het parkeerterrein 

worden gedaan. De vraag dus ook of u die avond met de fiets wilt komen, of 

lopend. Met dank. 

Vanmorgen hebt u een aparte DigiDuif ontvangen met informatie over het 

Startfeest. Een kleine rectificatie in deze eerdere informatie t.a.v. de genoemde 
alcoholvrije drankjes. De tekst moet zijn:   

“Tijdens deze avond zijn er alcoholvrije drankjes te koop tegen een kleine vergoeding 
middels nieuwe schoolmunten. Deze zijn te koop voor 0,50 euro. 

Oude “wijn voor thuis” munten kunnen niet meer gebruikt worden, deze kunnen wel 
ingeleverd worden zodat ze naar de eigenaar terug kunnen.” 

We wensen u met uw kind(eren) veel plezier! 
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De kast. 

Kijkt u weer even naar rechts als u binnenkomt? Het thema is ‘Terug naar school’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Anja Hamersma voor de tijd en creativiteit. 

 

Ouders met lesbevoegdheid van de PABO (herhaling) 

Om voor te zijn dat er problemen kunnen ontstaan bij gebrek aan invallers, bijv. tijdens 

de herfstperiode, wil u vragen of er ouders zijn die een PABO-Akte hebben en in willen 

springen, als dat het geval is. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende. Alvast 

bedankt. 
 

 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


