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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

Ik	  kijk	  terug	  op	  een	  mooi	  Sinterklaasfeest.	  Wat	  een	  goede	  
organisatie.	  De	  kinderen	  hebben	  genoten	  en	  zo	  ook	  alle	  teamleden	  
van	  de	  St	  Joseph.	  Ik	  wil	  dan	  ook	  alle	  betrokkenen	  bedanken	  voor	  
hun	  inzet	  deze	  dag.	  

Vandaag	  hebben	  we	  een	  mooie	  studiedag	  gehad	  met	  het	  team	  en	  
vervolgstappen	  gezet	  in	  ons	  visietraject.	  Er	  is	  een	  stuurgroep	  
gevormd	  die	  drie	  pijlers	  gaan	  vormen	  en	  de	  daarbij	  behorende	  
doelen	  en	  ambities	  gaan	  uitwerken.	  

Komende	  week	  zal	  de	  school	  in	  de	  kerstsfeer	  gebracht	  worden.	  	  
Ook	  weer	  gezellig.	  Een	  behoorlijke	  klus	  ook	  weer	  waar	  vele	  ouders	  
bij	  komen	  helpen	  om	  een	  magische	  sfeer	  voor	  de	  kinderen	  te	  
creëren.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  goed	  weekend.	  

Yvonne	  Geelhoed	  

‘We  leren  niet  voor  de  school,  maar  voor  het  leven’  -‐  Seneca  
	  

Personeel  
Amrah	  Kuiper:	  Met	  de	  kerstvakantie	  gaat	  ook	  het	  zwangerschapsverlof	  van	  Amrah	  Kuiper	  in.	  De	  teamleider	  
van	  de	  onderbouw.	  Mochten	  er	  zaken	  zijn	  die	  u	  wil	  bespreken	  met	  een	  MT-‐lid	  dan	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Yvonne	  
Geelhoed	  (schoolleider)	  of	  Manon	  van	  Druten	  (teamleider	  bovenbouw).	  

Kerst  
In	  de	  bijlage	  van	  het	  Parro	  bericht	  vindt	  u	  een	  uitleg	  over	  de	  kerstlunch	  die	  dit	  
schooljaar	  voor	  het	  eerst	  in	  deze	  vorm	  gedaan	  wordt.	  De	  gedachte	  achter	  deze	  
lunch	  is	  dat	  we	  zorgen	  voor	  elkaar.	  Een	  gedachten	  die	  helemaal	  bij	  de	  Kerst	  past.	  	  

Vanaf	  11	  december	  zullen	  de	  dozen	  voor	  de	  voedselbank	  klaarstaan	  bij	  de	  klassen.	  
Ook	  hier	  vanuit	  de	  gedachte	  zorgen	  voor	  elkaar.	  Producten	  waar	  u	  aan	  kunt	  
denken	  om	  mee	  te	  geven	  zijn:	  Pasta,	  rijst,	  koffie,	  thee,	  soep	  en	  sauzen,	  groenten	  
in	  blik,	  vlees	  of	  vis	  in	  blik,	  houdbaar	  broodbeleg,	  drinken,	  houdbare	  
zuivelproduchten,	  koek	  en	  lekkers,	  tandpasta,	  wasmiddel,	  shampoo,	  doucheschuim	  etc.	  	  
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Vanuit   de  MR  
Op	  27	  november	  j.l.	  heeft	  de	  MR	  de	  2e	  vergadering	  van	  het	  schooljaar	  gevoerd.	  We	  hebben	  tijdens	  deze	  
vergadering	  gesproken	  over	  en	  feedback	  gegeven	  op	  het	  nieuwe	  concept	  schoolgids,	  waar	  de	  MR	  
instemmingsrecht	  over	  heeft.	  Wij	  verwachten	  op	  korte	  termijn	  onze	  instemming	  te	  kunnen	  geven.	   
Tevens	  hebben	  wij	  ook	  gesproken	  en	  feedback	  gegeven	  over	  het	  schoolondersteuningsprofiel.	  	  In	  het	  
schoolondersteuningsprofiel	  legt	  de	  school	  vast	  hoe	  zij	  de	  ondersteuning	  van	  leerlingen	  invult.	  In	  dit	  
document	  staat	  wat	  de	  basisondersteuning	  is	  en	  welke	  extra	  ondersteuning	  de	  school	  kan	  bieden	  met	  hulp	  
van	  het	  samenwerkingsverband.	  Hierin	  heeft	  de	  MR	  adviesrecht. 
Wij	  hebben	  de	  situatie	  in	  groep	  6B	  ter	  sprake	  gebracht	  waar	  door	  uitval	  van	  de	  leerkracht	  er	  de	  afgelopen	  
weken	  meerdere	  vervangers	  voor	  de	  klas	  hebben	  gestaan.	  Doordat	  de	  school	  heeft	  besloten	  om	  Manon	  
tijdelijk	  voor	  de	  groep	  te	  zetten	  is	  er	  voorlopig	  een	  oplossing	  en	  we	  zien	  ook	  dat	  de	  school	  hard	  werkt	  aan	  
een	  structurele	  oplossing. 
Op	  10	  december	  zullen	  wij	  een	  aparte	  vergadering	  met	  school	  hebben	  omtrent	  het	  budget	  voor	  2020.	  Ook	  
hier	  heeft	  de	  MR	  adviesrecht. 
Tevens	  merken	  wij	  dat	  ouders	  de	  MR	  goed	  weten	  te	  vinden	  met	  vragen	  en/of	  zorgen.	  Wij	  willen	  als	  MR	  ook	  
goed	  in	  contact	  staan	  met	  de	  ouders.	  Echter	  willen	  wij	  wel	  benadrukken	  dat	  de	  MR	  geen	  onderdeel	  is	  van	  het	  
klachtenregelement.	  Zorgen	  en	  klachten	  dienen	  altijd	  met	  de	  leerkracht	  dan	  wel	  de	  teamleider	  te	  worden	  
besproken.	  De	  eventuele	  volgende	  stappen	  zijn	  de	  schoolleider	  en	  daarna	  een	  intern	  contactpersoon.	  De	  
procedure	  staat	  uitgelegd	  in	  de	  schoolgids.	  Wij	  staan	  er	  uiteraard	  altijd	  voor	  open	  om	  met	  u	  te	  sparren	  over	  
een	  bepaald	  onderwerp.	  U	  kunt	  ons	  bereiken	  via	  mr.joseph@kpoa.nl	  

Vanuit   de  wijk  
Let  op:   Z ing   je   mee  met  Kerst?     
Vind	  je	  het	  leuk	  om	  te	  zingen,	  of	  wil	  je	  tijdens	  de	  Familiekerst	  op	  24	  december	  graag	  alles	  goed	  zien?	  Op	  
Kerstavond	  kun	  je	  dan	  meedoen	  met	  het	  speciale	  kinder-‐Kerst-‐koor	  tijdens	  de	  familieviering	  in	  de	  St.	  
Josephkerk.	  Warme	  kerstliedjes,	  dichtbij	  de	  kerststal!	  We	  gaan	  twee	  keer	  oefenen,	  zodat	  je	  de	  liedjes	  goed	  
kunt	  zingen.	  Kinderen	  vanaf	  8	  jaar	  kunnen	  komende	  dinsdag	  10	  en	  maandag	  16	  december	  van	  19.00	  tot	  
19.45	  uur	  oefenen	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  aan	  de	  Van	  Tuyllstraat	  29	  in	  Hooglanderveen.	  Kom	  ook! 
Advent     
De	  Kinderwoorddienst	  gaat	  op	  weg	  naar	  Kerst.	  Iedere	  zaterdag	  steken	  we	  een	  extra	  kaarsje	  aan	  op	  de	  
adventskrans.	  Doe	  je	  mee?	  Zaterdag	  om	  19.00	  uur	  begint	  de	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  en	  de	  
pastor	  geeft	  je	  dan	  het	  lichtje	  mee	  voor	  jullie	  eigen	  viering.	  We	  maken	  adventssterren:	  spaar	  ze	  allemaal! 
Wereldl ichtjesdag     
Op	  Wereldlichtjesdag	  zondag	  8	  december	  worden	  over	  de	  hele	  wereld	  kaarsjes	  aangestoken	  voor	  overleden	  
kinderen.	  Ook	  dit	  jaar	  in	  Hooglanderveen	  en	  Vathorst.	  De	  wereld	  wordt	  zo	  even	  letterlijk	  wat	  lichter	  voor	  
mensen	  die	  een	  kind	  verloren	  hebben	  en	  daarnaast	  is	  er	  het	  besef	  dat	  je	  niet	  alleen	  bent	  met	  je	  verdriet.	  Bij	  
het	  Monument	  voor	  Overleden	  Kinderen	  achter	  de	  St.	  Josephkerk	  kun	  je	  om	  19.00	  uur	  een	  kaarsje	  opsteken.	  	  
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Om	  te	  gedenken	  en	  anderen	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  te	  steken.	  

Open  dagen  en   Infoavonden  op  het  Corlaer  Col lege 
Ga	  jij	  bijna	  naar	  de	  middelbare	  school?	  Na	  de	  kerstvakantie	  starten	  de	  voorlichtingsactiviteiten	  op	  het	  Corlaer	  
College.	  Jij	  en	  je	  ouders	  zijn	  van	  harte	  welkom. 
Wanneer?   
Open	  dagen:	  donderdag	  23	  en	  dinsdag	  28	  januari	  van	  19.00	  tot	  21.00	  uur 
Infoavonden	  voor	  ouders:	  Dinsdag	  7	  januari	  en	  maandag	  10	  februari	  om	  19.30	  uur 
www.corlaercollege.nl/opendag	  


