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Onze nieuwe schoolleider 

 

Het komend schooljaar mag ik aan de slag op de St. Josephschool! Samen met het team zou ik graag verder 
bouwen aan een school, waar in een prettige en veilige sfeer talenten worden ontwikkeld. Een school waar 
kinderen en ouders zich gehoord en gezien voelen en waar een open communicatie voorop staat.  
Met het team heb ik al kennisgemaakt en ik voel me welkom! Ik kijk ernaar uit om u als ouder te ontmoeten en 
persoonlijk kennis te maken. Heel graag tot ziens en een fijne zomervakantie gewenst!  

Met vriendelijke groet, 

Mariëlle Jansen 
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Startfeest 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd houden we op donderdag 26 augustus in samenwerking met de 
OAC een startfeest op de Sint Josephschool.  
 
Tussen 16.00 – 18.00 uur is iedereen van harte welkom op het schoolplein om elkaar weer te ontmoeten. Op en 
rond het plein zullen we enkele activiteiten voor de kinderen aanbieden en voor de leerlingen is er gelegenheid 
om een kijkje te nemen in hun nieuwe klaslokaal en alvast even een babbeltje te maken met hun nieuwe 
leerkracht(en). Ouders mogen gerust even met hun kind mee naar binnenlopen. Het betreft hier een vrije inloop 
die uitdrukkelijk bedoeld is om even te snuffelen aan de nieuwe klas. Er zal in de klas dus geen specifieke 
activiteit aangeboden worden. Om grote drukte in de klaslokalen te vermijden wordt er gewerkt met drie shifts.  
 
Het programma: 
16.00 – 16.20 uur: alle leerlingen met achternaam A t/m G inloop in nieuwe klas 
16.20 – 16.40 uur: alle leerlingen met achternaam H t/m O inloop in nieuwe klas 
16.40 – 17.00 uur: alle leerlingen met achternaam P t/m Z inloop in nieuwe klas 
17.00 uur: Welkom aan de nieuwe directeur op het plein 
Van 17.00 – 18.00 uur: vrije invulling op het plein; leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen elkaar daar 
ontmoeten. 
 
Bovenstaande is volgens de huidige regels allemaal uitvoerbaar. Mochten er na 14 augustus aanvullende 
maatregelen nodig zijn, moeten we kijken of er aanpassingen nodig zijn. 

 

Lezen in de zomer 
De zomervakantie staat voor de deur. Geniet u ook altijd van een boek of tijdschrift in een hangmat, lekker in 
de tuin, bij het zwembad of op het strand? Voor kinderen op de basisschool is het heel fijn en belangrijk om 
ook tijdens de zomervakantie lekker te lezen. Lezen is namelijk een vaardigheid die door te doen op niveau 
blijft en vooral doorgroeit. Wist u dat elke dag 15 minuten (voor)lezen voor wel 1000 nieuwe worden per jaar 
zorgt? 
 
Hoe kunt u het lezen tijdens de zomervakantie stimuleren? 

- Geef het goede voorbeeld; laat zien hoe leuk het lezen van een (kinder)boek is, praat erover, deel 
ervaringen en enthousiasmeer. 

- Lees voor, ongeacht de leeftijd. Het is genieten om heerlijk te kunnen luisteren. 
- Zorg voor een fijn aanbod aan kinderboeken. Ga samen naar de bibliotheek of lees digitaal via een app. 
- Lange rit voor de boeg? Luister een luisterboek! 
- Ga de leeschallenge aan met bijgevoegd werkblad of gebruik een leesbingo. 

 
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of 
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen 
tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. 
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de 
actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken. Een account aanmaken 
kan via: Welkom bij de online Bibliotheek (kb.nl) 
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Schoolfoto’s 
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…en tot volgend schooljaar! 

Afscheid groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben de school inmiddels verlaten. Maar vergeten zullen wij ze niet! Als 
afscheidscadeau hebben wij van hen een lachspiegel gehad. Dat wordt een hoop lol in de school. 
Nogmaals heel erg bedankt voor dit toffe en originele cadeau! Het gaat jullie goed.  

       
 


