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� � Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Vanaf vrijdag 18/01 zullen wij enkele dagen, toe donderdag komende week, 

off-line zijn. Wij veranderen van netwerkbeheerder. Een hele operatie. Dit 

neemt enkele dagen in beslag. Daarna hopen wij weer storingsvrij te kunnen 

opereren op het internet. Het kan betekenen dat wij deze keer wat later op uw 

mail zullen reageren. Natuurlijk zullen wij zoveel mogelijk vanuit huis werken, 

maar je weet maar nooit. 

 
Afgelopen week was er op school veel ziekteverzuim. Inmiddels is Nederland in de greep 
van een griepepidemie, aldus de media. Daarvan bleven wij niet verschoond. Een viertal 
collega’s ligt thuis, geveld door de griep. 
In dit soort gevallen betrekken wij invallers van de PIO invalpool. Maar ook daar heeft de 
griep stevig huisgehouden. Met als gevolg dat er afgelopen week meerdere keren geen 
invaller voorhanden was. Dan gaan wij onze eigen parttimers vragen om in te vallen, dat 
gaf geen soelaas. En ook de twee ouders met bevoegdheid die dan willen inspringen, 
waren niet beschikbaar. 
 
Omdat ook de interne mensen zonder groep, wegens taken en/of privé-omstandigheden, 
niet beschikbaar waren, waren wij genoodzaakt enkele groepen naar huis te sturen. Ook 
voor ons een onwenselijke situatie. Maar nood breekt wet. Het andere, niet-lesgebonden 
werk gaat ook gewoon door. Scholen zijn complexe organisaties. 
 
En natuurlijk begrijp ik dat wij u hierdoor wellicht ook in een wat lastig parket hebben 
gebracht. Maar waar het niet kan, zorgen wij altijd voor opvang van uw kind in een van 
de klassen. 
In geval van dit soort overmacht, zijn wij ook door ons bestuur en de inspectie 
gerechtigd dit besluit, hoewel met pijn in ons hart, te nemen. 
 
In de hoop dat de griep snel overwaait, vertrouw ik erop dat ik u voldoende op de hoogte 
heb gebracht van onze werkelijkheid. 
 
Ik wens u een goed weekend. 

Carnavalsinformatie groep 1 -2 en groep 3 -4. 

Eerder vandaag hebt u een aparte DigiDuif ontvangen hierover. 
Alle informatie kunt u terugvinden op onze schoolwebsite: 

http://www.kbs-st-joseph.nl/carnaval-2016 

Oudergesprekkenplanner voor de rapportgesprekken. 

De digitale planner zal vanaf zondag 31 januari opengezet worden tot zondag 14 
februari. U krijgt hierover bericht via email. Nu u de data weet, kunt u er alvast rekening 
mee houden. Voor nieuwe ouders: 

http://support.digiduif.nl/support-voor-gebruikers/85-overige-menuopties-digiduif/534-
ik-heb-een-uitnodiging-gekregen-voor-een-oudergesprek-en-nu 

U kunt uiteraard ook via de DigiDuif app de planner benaderen.  
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Uit de wijk 

 

Kinderwoorddienst 
Het is komende zondag om 11.00 uur weer tijd voor de Kinderwoorddienst tijdens de 
viering met pastor Roderick Vonhögen in de St. Josephkerk. Je hoort het verhaal van 
Jezus en maakt daarna een speciale knutsel, die je aan de mensen in de kerk mag laten 
zien en natuurlijk mee naar huis mag nemen. Kom je ook?  

 
Zing je weer mee? 
En op zondag 31 januari worden de 20 kinderen uit groep 4 die hun Eerste Heilige 
Communie gaan doen voorgesteld. Net als met Kerstmis is er tijdens deze familieviering 
ook weer een kinderkoor! Vind je het leuk om te zingen, kom dan meedoen. Alle 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen op dinsdag 26 januari om 18.00 uur oefenen 
in de St. Josephkerk. Het oefenen duurt tot 19.00 uur. De limonade staat klaar. En neem 
je vrienden en vriendinnen mee, want samen zingen is leuk! 
 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


