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Personeel
Marcel v/d Ploeg: Onlangs heeft meester Marcel aangekondigd dat hij de Josephschool gaat verlaten. Na 39
trouwe dienst gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen! Natuurlijk laten wij hem niet zomaar gaan.
Daarover later meer.
Esther van Rooij: Op 30 april is juf Esther bevallen van haar zoon. Zijn naam is Milan. Inmiddels genieten
Esther en Tom van de kraamtijd. Het gaat goed met het gezin! We wensen hen veel geluk!

Uitnodiging oudercafé woensdag 18 mei 12.45 (herhaald bericht)
Op donderdag 10 maart en maandag 21 maart hebben een vijftal ouders en het MT
elkaar ontmoet tijdens een oudercafé over het onderwerp communicatie. Een
terugblik hierop hebben we met u gedeeld in nieuwsbrief 14.
Graag zouden we nog meer input krijgen van een nieuwe groep ouders zodat we
weten wat er leeft. We nodigen u van harte uit om mee te denken over het thema
communicatie onder het genot van een kopje koffie of thee op woensdag 18 mei van
12.45 tot 14.15.
U kunt bij het thema communicatie denken aan de visie van de school op dit thema, berichten van
leerkrachten via Parro, de nieuwsbrief, maar ook de oudergesprekken. U kunt zich voor deze middag
intekenen via Parro. Er is een agenda-item voor open gezet.

Schoolfotograaf
Op woensdag 1 en donderdag 2 juni zal de schoolfotograaf onze school bezoeken. Er
zullen dit jaar portret-, groeps- en broers/zussenfoto’s (van kinderen op school)
gemaakt worden. Meer informatie volgt t.z.t.
We zijn op zoek naar ouders die deze dagen willen helpen met de organisatie. Vindt u
het leuk om een van deze dagen te komen helpen? Dan kunt u zich aanmelden via
a.hartlooper@kpoa.nl.

Eindfeest – Save the date!
Gewoon omdat het weer kan organiseert de OAC op vrijdag 1 juli weer een eindfeest. Dit keer met leuke
activiteiten voor de kinderen onder schooltijd en aansluitend voor ouders en kinderen gezellig op het
schoolplein tussen 14.00 en 16.00. Zie alvast de bijlage en meer informatie volgt. Zet het vast in de agenda
zodat je niks hoeft te missen!
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Schoolreisje
Binnenkort staan de schoolreisjes voor de deur. Via een aparte brief wordt u binnenkort op de hoogte
gebracht van de bestemmingen en de geschatte vertrek- en aankomsttijden per groep.
Data:
•
•
•

Groep 1-2: vrijdag 3 juni
Groep 3-4: vrijdag 3 juni
Groep 5 t/m 7: dinsdag 7 juni

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn we op zoek naar hulpouders die het gezellig vinden om met ons mee te gaan en
die deze dag een groepje van +/- zes kinderen willen begeleiden. Voor de groepen 5 t/m 7 is dit niet nodig.
Voor alle drie de schoolreisjes zijn we op zoek naar een ouder die met de auto naar de bestemming wil gaan.
Dit i.v.m. eventuele calamiteiten. De benzinekosten kunnen worden gedeclareerd.
Mocht u voor één van bovenstaande taken belangstelling hebben, dan kunt u dit uiterlijk donderdag 19 mei
bij de leerkracht van uw kind aangeven middels een berichtje in Parro. U zult begrijpen dat bij te veel
aanmeldingen niet alle ouders mee kunnen. U hoort van de leerkracht welke ouders meegaan.

Groepsverdeling 2022-2023
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie van volgend schooljaar. Zo gaan we de leerlingen van
groep 2 verdelen over twee groepen 3, zullen de kinderen van de instroomgroep verdeeld worden over de
reguliere kleutergroepen en zullen we kinderen die volgend schooljaar 4 worden indelen in een van de
kleutergroepen. Alle andere groepen gaan verder als de groep die ze dit jaar ook waren.
Daarnaast leggen we ook de puzzel van teamleden. Welke leerkracht zal er volgend jaar voor welke groep
staan.
In de week van 20 juni zullen we dit allemaal met u communiceren.
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Schoolvakanties en vrije dagen
Hoewel we nog puzzelen op de studiedagen van volgend jaar kunnen we wel alvast de vakanties en vrije
dagen met u delen.
Herfstvakantie

22/10/2022

30/10/2022

Kerstvakantie

24/12/2022

08/01/2023

Voorjaarsvakantie

25/02/2023

05/03/2023

Goede vrijdag

07/04/2023

2e Paasdag

10/04/2023

Meivakantie

22/04/2023

07/05/2023

Hemelvaart + dag na hemelvaart

18/05/2023

19/05/2023

Zomervakantie

08/07/2023

20/08/2023

Vernielingen
In de meivakantie zijn er meerdere ruiten van school moedwillig stuk gemaakt. Na onderzoek blijken zowel
kinderen van school hierbij betrokken als kinderen die we niet kennen. U zult begrijpen dat wij hier
ontzettend van balen. Naast de financiële kosten waar we voor opdraaien gaat er ook veel tijd in zitten. In de
bovenbouwgroepen is er uitgebreid aandacht aan besteed o.l.v. Marielle (schoolleider). We hopen, in
samenwerking met u, in de toekomst vandalisme te voorkomen.
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Van de MR
MR verkiezingen 2022/2023
Aan het eind van dit schooljaar verloopt de termijn van Sanne, Jantine (beiden personeelsgeleding) en Mirke
(oudergeleding). Dit betekent dat personeel en ouders/verzorgers zich verkiesbaar kunnen stellen voor deze
posities. De procedure hiervoor zal later worden gecommuniceerd. Om deze verkiezingen eerlijk en
transparant te laten lopen wil de MR dit laten uitvoeren door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Wij
zijn dus op zoek naar ouders/verzorgers die ervaring hebben met het organiseren van digitale verkiezingen
waarbij er anoniem en eerlijk gestemd kan worden. Wie kan en wil ons hierbij helpen?

Bij vragen of interesse kunt u via mr.joseph@kpoa.nl contact met ons opnemen.
MR notulen
Tijdens de vorige vergadering is er besloten dat voortaan ook de notulen van de besloten vergadering
worden gedeeld. Hiermee willen wij zorgen voor meer transparantie. Uiteraard worden vertrouwelijke zaken
niet opgenomen in de notulen. De notulen van de laatste vergaderingen (openbaar en besloten) zijn
gecombineerd in 1 document en gedeeld op de website van school, op de MR pagina.
MR vergadering
A.s. woensdag 18 mei staat de volgende MR vergadering gepland. Op onze website (https://www.kbs-stjoseph.nl/medezeggenschapsraad) vindt u in de loop van vrijdag de voorlopige agenda en notulen van de
vorige vergadering. De agenda kan eventueel nog wijzigen als er nog andere inkomende (en goedgekeurde)
agendapunten zijn of aangevraagde spreektijd door ouders/verzorgers en leerkrachten. Laat het ons weten
via mr.joseph@kpoa.nl als u aanwezig wilt zijn bij de vergadering of spreektijd wil aanvragen. Bij aanvraag
van spreektijd ontvangen wij ook graag het onderwerp en de motivatie.

De vergadering zal weer op school plaatsvinden.
Heeft u (naar aanleiding van de video, notulen of agenda) verdere vragen of opmerkingen voor de MR? Die
horen wij ook graag via mr.joseph@kpoa.nl.
Met vriendelijke groet namens de MR,
Jürgen Volder (voorzitter)
Mirke Nichting (secretaris)
Esméralda Lede-Wasbloem
Sanne Kok-Wever (notulist)
Jantine van den Berg
Luke van der Burgt
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