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Afsluiting schoolthema afvalkunst 
Wat een geweldige afsluiting van het schoolthema hebben we vandaag 
gehad. In de ochtend hebben de kinderen de tentoonstelling opgebouwd, 
voorbereid en van elkaar bekeken. In de middag stonden ouders, opa’s en 
oma’s, buurtgenoten in een lange rij om al dit moois te komen 
bewonderen. Wat hebben we genoten van dit samenzijn!  

Ook vandaag is er door Geurt Hilhorst van de DorpsTV beeldmateriaal 
vastgelegd. Dit komt zo snel mogelijk uw kant op!  

Pasen  
Op donderdag 14 april vieren we op school Pasen. We organiseren onder schooltijd een 
soort high-tea in Paassfeer. Nadere informatie volgt binnenkort.  

Koningsspelen  
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Zoals vanouds gaat dit plaatsvinden op het 
terrein van vv Hooglanderveen. Daar zullen de kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten gaan 
doen. We doen dit met alle groepen van de St. Josephschool. De belangrijkste informatie voor 
nu:  

• Groepen 3 t/m 8 starten om 8.15 uur op school en hun lesdag duurt gewoon tot 14.15 uur. Zij lopen 
heen en terug naar vv Hooglanderveen. Voor het 10-uurtje en de lunch wordt gezorgd.  

• Groepen 1-2 worden door ouders om 8.45 uur bij vv Hooglanderveen gebracht. Zij mogen daar om 
12.15 uur weer opgehaald worden en hebben dan vrij. Dit eerder ophalen; is facultatief. Wilt u het 
uiterlijk 20 april bij de leerkracht van uw kind aangeven als uw kind gewoon tot 14.15 uur naar school 
gaat? Dan nemen wij uw kind vanaf het voetbalveld lopend terug mee naar school.  

De hulpouders die zich hebben opgegeven voor het begeleiden van een groepje, een spel of overige taken 
ontvangen binnenkort bericht over de inhoud van hun taak voor die dag.  

Terugblik communicatie ouders 
Op donderdag 10 maart en maandag 21 maart hebben een vijftal ouders en het MT elkaar ontmoet tijdens 
een koffie-/theemoment. Tijdens het gesprek stond het onderwerp communicatie centraal. Een cruciaal 
onderwerp binnen het thema ouderbetrokkenheid.  
Hoe communiceert de school het meest effectief?  
Bij een goede communicatie denken we aan een open gesprek, waarin beide partijen goed naar elkaar 
luisteren. Communiceren betekent ook letterlijk ‘in verbinding staan’. Dan gaat het niet alleen om 
communicatie die vanuit school gezonden wordt naar ouders, maar juist ook om de samenwerking tussen 
school en ouders.  

Ons motto is : ‘Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.’ 
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Het MT presenteerde als eerste de 3 pijlers t.a.v. ouderbetrokkenheid:  

• Samenwerken 
• Gelijkwaardigheid 
• Ouders denken mee met beleid 

Om ouders mee te laten denken t.a.v. ons communicatiebeleid hebben we m.b.v. van flaps de dialoog 
gevoerd en een start gemaakt met een analyse.  
  

 

De volgende onderdelen stonden centraal: 

• Parro: algemeen-groepsberichten-chat 
• Website / Nieuwsbrief 
• Bereikbaarheid / toegankelijkheid:  leerkrachten-intern begeleider-MT-administratie 
• Rapportage : Portfolio/rapporten 
• Gesprekken in het kader van zicht op ontwikkeling 

De school gebruikt diverse communicatiemiddelen om informatie naar ouders te zenden. Hoe zetten we deze 
middelen in en met welk doel? Hoe tevreden zijn ouders hierover?  Wat valt er te verbeteren?  Daarnaast 
hebben we de samenwerking tussen ouders en school besproken.  

Enkele ‘highlights’: 

• Het is fijn om door de leerkracht(en) in Parro geïnformeerd te worden over de zaken die spelen in de 
groep. Ouders waarderen de chatfunctie met de leerkracht.  

• Berichtgeving in Parro verschilt per groep nog veel qua frequentie en inhoud. Alle data, ook die uit de 
nieuwsbrief, opnemen in de Parro-agenda.  

• Het zoveel mogelijk bundelen van tussentijdse berichten zodat de hoeveelheid berichten beperkt 
blijft.  

• De website zou een update mogen hebben en zich voornamelijk moeten richten op potentiële 
ouders. 
 

Het vervolg 

• Teamleden betrekken: Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden 
• Derde bijeenkomst ouders: Voorlopige uitkomst delen en aanvullen 
• Communicatiebeleid formuleren in kwaliteitskaarten 
• Delen met ouders :  voor zomervakantie 2022 

Marielle volgende week niet aanwezig 
Mariëlle is volgende week in Zweden. KPOA organiseert jaarlijks een studiereis naar Zweden voor 
kleuterleerkrachten/IB/teamleiders OB/SKA-medewerkers en (nieuwe) directeuren om het spelend en 
ontdekkend leren in het Zweedse onderwijs te verkennen. Afgelopen maanden is de groep van ongeveer 25 
personen meerdere malen bijeengeweest, is literatuur doorgelezen en zijn onderzoeksvragen opgesteld. 
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Mariëlle gaat onderzoeken welke elementen uit het spelend en ontdekkend leren op onze school van 
betekenis zouden kunnen zijn en hoe de doorgaande lijn peuter-kleuter versterkt zou kunnen worden. 

FC Kruising naar de finales!  
Vrijdag 11 maart speelde ons team FC Kruising (combiteam van groep 5A, 
6A en 6B) de eerste wedstrijden van het schoolvoetbaltoernooi bij VV VOP. 
Met de verpletterende cijfers 2-0, 5-0, 9-0 en 3-1 werden de tegenstanders 
verslagen en werd een “Golden Ticket” voor de stadsfinales (8 april) 
binnengesleept. Gefeliciteerd mannen en succes volgende week! 

Naast FC Kruising staat er nog een team van de St. Josephschool in de finale. Ook hen wensen we heel veel 
succes volgende week met het spelen van de finale! 

Vanuit de wijk 
Paasgroet voor gevangenen! 
Tijdens de kinderwoorddienst in de Veertigdagentijd maken we in de St. Josephkerk een paaskaars. Daarbij is 
er iedere week aandacht voor een van de zeven werken van barmhartigheid. Zaterdag 2 april gaat het over 
‘de gevangen bezoeken’. We gaan dan kaarten maken voor gevangenen. Ook zij hebben onze aandacht 
nodig. De kinderwoorddienst begint om 19.00 uur tijdens de eucharistieviering in de St. Josephkerk. Doe je 
mee? 
En misschien willen mama's, papa's, oma's en opa'sook wel mee doen met deze paasgroetenactie? Lever je 
kaart dan in bij de kerk, in de brievenbus of bij de viering. Jouw kaart maakt verschil! 
 


