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Communicatie ouders
Gisteren heeft een vijftal ouders meegedacht over de communicatie op school. Na
een korte presentatie vanuit het MT over de visie die we hebben op de samenwerking
met ouders, hebben deze ouders ons van feedback voorzien op flappen waarop
verschillende communicatievormen stonden. Communicatie in relatie tot het kind, de
groep en de school. Wat doen we goed? Wat kan beter? En wat mag worden
afgeschaft? Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De tijd om nog dieper met
elkaar in gesprek te gaan ontbrak, daarom pakken we dit op korte termijn verder op.
Hierna zullen we u van een inhoudelijke terugkoppeling voorzien en de vervolgstappen met u delen.

Terugkoppeling studiedag 27 februari
Vrijdag voor de vakantie was er een studiedag. We hebben deze dag gewerkt aan de schoolontwikkeling.
Eén van de speerpunten in ons jaarplan is ‘zicht op ontwikkeling’. Op de ochtend hebben leerkrachten een
analyse gemaakt van de leerresultaten van de leerlingen in hun groep. We hebben doelen en ambities
gesteld. Wat valt op? En wat betekent dit voor het onderwijsaanbod in de groep de komende periode?
Daarover hebben leerkrachten in kleine groepen de dialoog met elkaar gevoerd. De kleuterleerkrachten en
de leerkrachten van groep 3 hebben gesprekken gevoerd over de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.
Het was goed om het onderwijsinhoudelijke gesprek met elkaar te voeren. Daar wordt het onderwijs op de
Joseph beter van!
Op de studiedag van 6 december zijn we aan de slag geweest met het thema ‘gedrag’. Een deskundige heeft
toen een training verzorgd over sociaal emotioneel leren (SEL). Tijdens deze studiedag zijn we verder in de
opgedane kennis gedoken. Een aantal leerkrachten heeft in de afgelopen periode interventies ingezet, zoals
bijvoorbeeld het stappenplan gedrag en er is teambreed gedeeld welke effecten daarvan te zien zijn. We
hebben teambreed afspraken gemaakt over het spelgedrag van onze kinderen en ons eigen gedrag op het
schoolplein. Ook hebben we onze methode ‘de Vreedzaam School’ geëvalueerd, het was fijn om dit gesprek
in gezamenlijkheid en zonder scherm te voeren. De voorlopige conclusie is dat we deze methode gaan
voortzetten, maar dat we wel op zoek gaan naar een manier om meer eenheid aan te brengen in ons
handelen en de Vreedzame School weer een prominentere plek te geven in onze school.
Het laatste gedeelte van de studiedag hebben we besteed aan het schoolproject ‘afvalkunst’.
De werkgroep heeft een presentatie gegeven over de thema’s die leerkrachten in hun groepen
kunnen behandelen. Binnen dit thema komen diverse vakgebieden
(rekenen/lezen/wereldoriëntatie/creativiteit) samen en wordt er vakoverstijgend aan
leerdoelen gewerkt. De werkgroep heeft een groot aantal boeken besteld (o.a. via de
bibliotheek) waarin kinderen zich kunnen verdiepen. Geïnspireerd en enthousiast gaan we er
met de leerlingen een mooi project van maken! We hopen dat uw kind er thuis ook het een en
ander over zal vertellen.
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Opening schoolthema ‘afvalkunst’
Dinsdag 15 maart zal er een spetterende opening zijn voor ons schoolthema ‘afvalkunst’.
De kinderen worden zoals gebruikelijk om 8.30 op school verwacht maar om 8.40 staan
we weer buiten omde opening te zien. U bent ook van harte uitgenodigd om dit
schouwspel van buiten de hekken te volgen!
Tijdens de opening zal Geurt Hilhorst van de Glaset (DorpsTV) aanwezig zijn om dit op film
vast te leggen en verslag te leggen via hun kanalen om te laten zien waar de school zich mee bezighoudt.
Geurt heeft aangegeven geen kinderen van dichtbij te zullen filmen. De kinderen worden (zoveel mogelijk)
van afstand en vanaf de achterkant gefilmd. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op dit filmpje te zien zou
kunnen zijn, wilt u dit dan melden in een Parro-bericht aan de leerkracht van uw kind? Dan zullen we daar
rekening mee houden.

Vanuit de wijk
Wandel je mee?
Heerlijk wandelen op zondagmorgen en nog voor een goed doel ook! Vanuit de St. Josephkerk gaan we voor
de Vastenactie op pad met een wandeling van 1.5 uur. Heerlijk in de ochtendzon, in alle rust met het verhaal
van de reisleider van de Vastenactie op pad. Zij neemt ons in gedachten mee naar de ongerepte, maar
bedreigde natuur van Zuid-Amerika. Startpunt is de kapel van de kerk, waar we een kaarsje opsteken en dan
gaan wandelen. Omdat we voor de Vastenactie wandelen vragen we minimaal 5 euro per etappe per
deelnemer. Hoe meer wandelaars, hoe hoger de opbrengst voor de Vastenactie. Je kunt een of meerdere
etappes meewandelen. Wandel ook mee op zondag 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april. Start: 10.00 uur; slot met
koffie/thee/limonade: 11.30 uur.
Paaskaars maken
Tijdens de kinderwoorddienst in de Veertigdagentijd maken we een paaskaars. Elke week wordt de kaars
versierd met een symbool van barmhartigheid. Samen denken we na over wat we kunnen doen in onze eigen
buurt! De kinderwoorddienst wordt iedere zaterdagavond om 19.00 uur gehouden tijdens de
eucharistieviering in de St. Josephkerk. Doe je ook mee?
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