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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

Annemieke Dusseldorp gaat de school verlaten
Annemieke, onze collega van groep 1/2A, gaat per 19/09 de school verlaten. Zij heeft op
een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs een nieuwe uitdaging aangenomen. De
ouders van de betreffende groep zijn hier al van op de hoogte. Haar plaats wordt
ingenomen door Leslie Claassen, die reeds bij ons werkzaam is in groep 1/2B. Voor de
kinderen dus een bekend gezicht.
We nemen afscheid van een gewaardeerde collega, die met volle inzet les heeft gegeven
aan kleuters en kinderen van groep 3. Zij neemt komende week afscheid van de
kinderen. Wie haar nog wil spreken en afscheid nemen, kan dat doen, aankomende
woensdag om 12.30 uur in haar klas.
Annemieke, veel plezier en succes op je nieuwe werkplek. Het ga je meer dan goed!
Doordat Leslie Claassen verder gaat werken in 1/2A, zal er in groep 7B een plaats
vrijkomen. Die wordt ingevuld door Luke van der Burgt. Luke werkt al bij ons in groep
6A. Ook een bekend gezicht dus. Leslie en Luke beide succes in je nieuwe job.
Informatie-avonden
De komende week zijn er de jaarlijkse algemene informatieavonden. Maandag voor groep
6/7, dinsdag voor groep 4/5 en woensdag voor groep 1-2/3. De avonden beginnen om
19.30 uur met een algemeen deel in de aula. Daar wordt informatie gegeven over hoe
wij werken en wie wij zijn. Daar is geen gelegenheid om vragen te stellen, behalve
nadien, individueel. Vanaf 20.00 kunt u terecht in de klas van uw kind. Daar wordt u
meegenomen op een reis door het jaar dat uw kind in die groep zit. Daar is natuurlijk de
gelegenheid vragen te stellen. Het is deze avond niet de bedoeling vragen rond uw kind
te stellen. Dat kunt u op een nader tijdstip met de leerkracht zelf doen.
Vreedzame school en mediatorentraining
Komende week starten wij met het trainen van nieuwe mediatoren in het kader van de
Vreedzame School.
Kinderen die hier belangstelling voor hebben en affiniteit, worden
getraind in het bemiddelen in conflictjes tussen kinderen. Dit is
een van de pijlers van de Vreedzame School. En een goed middel
om kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag.
Wij noemen dit eigenaarschap. Alles wat een kind zelf wil en
belangrijk vind, zal sneller tot begrip en positief gedrag leiden.
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De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar twee nieuwe leden.
Om het team van de MR te versterken, zijn wij op zoek naar twee enthousiaste en
betrokken ouders. Wie interesse heeft kan zich aanmelden vóór 23 vrijdag september
door een e-mail te sturen naar: mr.joseph@kpoa.nl. Bij meer dan twee aanmeldingen
zal de MR verkiezingen uitschrijven.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR overlegt met de schooldirectie over de organisatie en inrichting van de school in
algemene zin. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld, de verbetering van het
onderwijs, de schooltijden, het formatieplan, de vakanties en vrije dagen en de
ouderbijdrage. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken.
Krachtens de wet heeft de MR een aantal rechten. Deze rechten zijn beschreven in het
reglement van de MR. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en het
instemmingsrecht.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De leden van de MR
worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders met kinderen op de school
kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.
Startfeest.
Wat hadden we een mooi weer om deze gezellige bijeenkomst hélemaal geslaagd te laten
zijn. Er liepen heel wat sportieve lui ineens in het dorp rond. Er was zelfs een oud
Olympisch kampioene te zien achter de rollator. En niet te vergeten een strenge
dopingcontrole. Er is heel wat gespuugd in laboratoriumflesjes. Dat werd dus 10 keer
opdrukken.

Sportief

stelletje

De OAC en teamleden van de feestcommissie worden hartelijk bedankt voor het
organiseren van dit ‘feestje’. Ga er maar aan staan, er komen toch honderden mensen.
Dus dat vraagt om de nodige logistiek en veel tijdsinvestering. Ook dit keer was het weer
prima geslaagd.
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Tuinklusdag
Op zaterdag 24 september is er weer een tuinklusdag. Kunt u
komen helpen? Vele handen maken licht werk!
We zien u graag om 9 uur. We sluiten rond 12 uur weer af. Het
is fijn als u een kruiwagen, hark, snoeischaar,
tuinhandschoenen e.d. mee kunt nemen.

Basket in de aanbieding
In onze buitenberging staat een mobiele basketbal unit in de weg. Het is het normale
formaat. U kunt aangeven of u deze wilt hebben. Een kleine vergoeding is natuurlijk
altijd welkom. Uit alle belangstellenden zullen we uit de hoge hoed de winnaar trekken. U
kunt zich aanmelden via Joyce onze administratrice. j.schot@kpoa.nl

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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