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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 7 november a.s. is de school dicht. Er is dan een centrale studiedag van onze stichting
KPOA.
Die dag vraag ik u dus om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen. Dank!

Weer fietsen beschadigd
Tot op heden hebben wij nog niet de vinger kunnen leggen op wie hier nu de schuldige
van is. Ik ga binnenkort de klassen in om hier wat meer “druk” op te leggen en ga in
overleg met de wijkagent, om tips te vragen.
In de tussentijd is het wel goed u te wijzen op wat wij in de
schoolgids schrijven. Het stallen van fietsen is op eigen risico.
Wij kunnen niet rond de klok toezicht houden helaas. Ontstane
schade is dus voor eigen rekening.
Indien wij kunnen achterhalen wie de schade heeft veroorzaakt, dan laten wij betreffende
ouders dat weten, opdat zij via de ouder van de “dader” de schade kunnen verhalen. U
begrijpt dat wij dat discreet zullen doen.
Andere schooltijden (zie ook de powerpointpresentatie = bijlage 2)
Vanaf nu zullen wij u geregeld op de hoogte brengen van de ontwikkeling van het nieuwe
vijf gelijke schooldagen model.
Het is goed u te herinneren aan het feit dat wij met ingang van schooljaar 2017-2018
overgaan op deze andere schooltijden. Vanaf de eerste schooldag duren ALLE
schooldagen voor ALLE klassen van 08.30 – 14.00 uur. Op die dagen lunchen alle
kinderen o.l.v. van hun leerkracht op school.
Wij zijn momenteel doende de organisatie van dit nieuwe model te ontwerpen. Team en
Medezeggenschapsraad trekken hier samen in op. Wij werken aan een model waarbij de
lunch en het toezicht tijdens de middagpauze, die 30 minuten bedraagt, bemenst wordt
door teamleden. Het betekent dat er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de
tussenschoolse opvang.
Belangrijkste is echter voor nu, dat u zich hiervan goed vergewist. Ik neem aan dat voor
velen van u geldt dat dit (wellicht) gevolgen heeft voor uw werktijd(en). Raadzaam dus
om vroegtijdig met uw werkgever te spreken over hoe dat geregeld moet worden. Of met
diegenen die volgend schooljaar de opvang na school verzorgen. Tenminste als geen
gebruik maakt van de BSO. Ook voor dat laatste geldt dat het raadzaam is dit vroegtijdig
te gaan bespreken. SKA, die de BSO verzorgt, heeft aangegeven daar wel op in te zullen
spelen. Maar beter eerder, dan te laat geregeld. Het heeft denkelijk ook voor hun
organisatie gevolgen.
Bijgevoegd in de PowerPoint Presentatie vindt u de belangrijkste argumenten die de basis
vormen van het besluit, dat ons bestuur (KPOA) in 2014 heeft genomen; over te gaan op
het vijf gelijke dagen model voor al haar scholen. Ook hiervoor geldt: komt u gerust uw
vragen stellen.
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HoHoHo, de kerst Zoemerrr komt er aan!
We zijn op zoek naar de leukste, gekste, mooiste kerstfoto’s van
onze schoolgaande kinderen.
Op ski’s, bij de kerstboom, in een arrenslee, bij de kerstman op
schoot?
Stuur ze naar dezoemerrr@gmail.com voor 8 november
aanstaande.
Vermeld je ook de naam, klas en leeftijd van je zoon of dochter?
Dankjewel vast. Creatieve groeten, Sonja Schaaf (hoofdredacteur)
Vakantieregeling 2016-2017 (zie ook de schoolgids op onze schoolwebsite)
Om verwarring in uw vakantieplanning te voorkomen meld ik u dat er dit jaar een
meivakantie is van één week, van 22/04 tot en met 28/04. Dus geen twee weken zoals
andere scholen wellicht wel hebben. Wel hebben we een tweede vakantieweek van 22/05
tot en met 26/05/ Dat is de hemelvaartweek.
De overgang naar het vijf gelijke dagen model kan alleen als alle groepen het wettelijk
aantal uren maken. Dat is voor elke basisschooljaargroep 7520 uur. De historie van onze
school in uren is zodanig, dat wij geen twee aaneengesloten weken vakantie eind april
(meivakantie) kunnen hebben.
Elke school heeft zijn eigen (uren)historie. Dat kan dus per school verschillen. Dat dat
soms lastig is beseffen wij ons ook.
Vacatures bij onze Stichting KPOA
Onlangs vertelde ik u over de schaarste op de arbeidsmarkt voor leerkrachten
basisonderwijs.
Onze stichting wil talentvolle leerkrachten een baan aanbieden in de bovenschoolse
talentenpool. Wat op den duur kan leiden tot een vast verband binnen een van onze 17
scholen. Voor belangstellenden; er staat op de site van KPOA een advertentie
hieromtrent. Ik wil u vragen dit vooral onder de aandacht te brengen van de sociale kring
waarin u verkeerd. Het leerkrachtentekort wordt steeds nijpender. Voor vragen kunt u
zich ook tot ondergetekende wenden.
Op voorhand bedankt voor uw aandacht hiervoor!!
Tuinklusdag 19 november
Op zaterdag 19 november 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.
Het zou fijn zijn, als we de gehele tuin winterklaar kunnen maken. Dus graag een extra
paar handen helpt enorm. Met dank!
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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