
 
 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

1 

Nieuwsbrief 20 
14 februari 2020 

 

Willemijn Rozenberg 
Beste ouders, verzorgers,  
 
Inmiddels is mijn eerste week op de Sint Josephschool alweer achter de rug. Ik heb een hele fijne start 
gehad. Veel mensen gesproken, een hoop gezien en ook al het een en ander afgestemd en uitgezet.  
 
Zoals jullie wel bekend is heeft een aantal collega’s te maken met pittige persoonlijke omstandigheden 
bijvoorbeeld rondom gezondheid. Dit zorgt voor instabiliteit in de school. Dit vraagt een hoop van een 
ieder. Mooi is het om te zien dat een aantal collega’s al ver zijn in hun opbouw / re-integratie. Ik vind het 
ook prachtig om te zien dat het team zich enorm inzet om de school goed draaiende te houden. Er wordt 
meegedacht, extra gewerkt en er is oog voor elkaar.  
 
De rust en stabiliteit hebben onze grootste prioriteit. We hebben deze week een aantal keuzes gemaakt die 
echt zorgen voor continuïteit en rust. De betreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht. We 
hebben hierbij niet alleen naar de korte maar ook naar de langere termijn gekeken.  
 
Ik heb al mogen zien dat de Sint Josephschool een prachtige school is met betrokken leerlingen, een sterk 
team en een hele betrokken oudergroep.  
 
Ook namens Manon,  
 
Groet Willemijn Rozenberg 
Vervangend schoolleider  
 

Koffieochtend woensdag 19 februari 2020 
Graag nodigen we u uit voor een gezellige koffieochtend voor ouders op woensdag 19 februari van 08.30 
uur - 09.00 uur in onze teamkamer.  
 
Het doel is om elkaar, als ouders onderling en het MT, te ontmoeten. Willemijn zal zichzelf kort voorstellen 
als vervangend schoolleider.  
 
We hopen op een grote opkomst! U komt toch ook? 
 

Yvonne Geelhoed 
Zoals u weet is Yvonne Geelhoed langdurig afwezig door ziekte. Een aantal ouders is erg benieuwd hoe het 
met haar gaat en willen haar beterschap wensen. Mocht u haar een kaartje willen sturen? Bij de 
hoofdingang staat een “brievenbus” waar u uw kaart in kunt doen. We zullen zorgen dat deze bij Yvonne 
terecht komen.  
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Frequentie nieuwsbrief 
Het is een gewoonte dat er elke week een nieuwsbrief uit gaat. Soms geeft dit tijdsdruk en dit maakt ook 
dat de nieuwsbrief niet altijd goed gevuld is.  
 
Vanaf dit moment zal de nieuwsbrief 1x per 2 weken uit gaan. De volgende nieuwsbrief zal daarom 
verschijnen op vrijdag 6 maart.  
 
We kunnen er op deze manier voor zorgen dat de nieuwbrief wat meer inhoud krijgt en dat er ruimte is 
voor informatie uit de klassen.  
 

Valentijnsdag 
Alle teamleden hebben vandaag een klein Valentijn cadeautje gekregen. Een zakje hartjes met een kaartje 
eraan: 
 
Jij werkt vanuit je hart! 
Bedankt voor je inzet voor de school en voor alle leerlingen.  
 

Bereikbaarheid MT  
Heeft u een vraag of opmerking of wilt u iets met ons delen? De deur van het directiekantoor staat open. 
Aan het begin en aan het einde van de schooldag zijn we regelmatig bij de ingang van de school te vinden.  
 
De aanwezigheid van het MT is als volgt:  
Maandag: Manon en Willemijn  
Dinsdag: Manon en Willemijn (start ’s ochtends op het bestuurskantoor van KPOA.) 
Woensdag: Manon en Willemijn  
Donderdag: Manon  
Vrijdag: Willemijn (08.45 – 13.45 ).  
 

Oudergesprekken  
Volgende week staan de oudergesprekken gepland. U heeft zich kunnen intekenen via Parro. Tijdens de 

gesprekken staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Het rapport wordt hierin als leidraad genomen. 

We hopen op fijne ontmoetingen en goede gesprekken waarin de samenwerking tussen leerkracht en 

ouders centraal staat ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.  
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Studiedag maandag 2 maart 2020  
Op maandag 2 maart staat er een studiedag gepland en werkt het team aan de verdere schoolontwikkeling. 

De leerlingen zijn op deze dag nog vrij en mogen genieten van een dagje langer vakantie.  

Tijdens de studiedag stellen we de visie vast, stellen we concrete doelstellingen op voor de komende 4 jaar 

die vastgelegd worden in het schoolplan en werken we aan teambuilding. In de volgende nieuwsbrief zullen 

we u hier meer over vertellen.  

Open dag 6 maart 2020  
Op 6 maart 2020 is van 9.00 tot 11.30 uur Open dag op alle scholen in  
Amersfoort. En dus ook bij ons! 
Geef het door aan wie er in u omgeving nog op zoek is naar een  
basisschool.  
 
U bent van harte welkom! 
 
Ook alle locaties van Kindercentrum Bzzzonder in Amersfoort doen hier  
aan mee. In de bijlage vindt u hier een flyer van. Zo kunt u zich op  één  
dag oriënteren op basisonderwijs en opvang.  

Kies je sport 
In de bijlage vindt u ook nog een sportboekje met een aanbod van sportverenigingen en sportaanbieders.  

Zo kan uw kind kennis maken met verschillende sporten zonder direct lid te hoeven worden.  
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