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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

Mediawijsheid op school en thuis.
Zoals u weet hebben de kinderen van de hogere groepen in november meegedaan aan
de ‘Week van de Media Wijsheid’. Veel facetten van Social Media zijn daarin voorbij
gekomen. De goede kanten maar ook de minder goede kanten zoals cyberpesten. Op dit
moment circuleren in de groepen 7 en 8 Media Wijsheid posters om het onderwerp de
komende 9 weken onder de aandacht te houden.
Als kinderen hun devices mee naar school nemen, bijvoorbeeld voor een schoolopdracht,
dan kunnen zij gebruik maken van ons ‘kinder WiFi’ netwerk. Deze WiFi is alleen
beschikbaar tijdens de lesuren, dus niet in de pauzes, voor en na schooltijd, weekenden
en vakanties. Hier hebben wij bewust voor gekozen, m.n. om oneigenlijk gebruik te
voorkomen.
Uiteraard is verantwoord omgaan met Social Media niet iets waar alleen op school over
gesproken moet worden. Het meeste Social Media gebruik vindt immers letterlijk buiten
school plaats. U zult daar ongetwijfeld wel eens met uw kind over praten in de
thuissituatie. Voor ouders die behoefte hebben aan wat ondersteuning daarbij, voegen
we elke week een ‘poster’ in in de Nieuwsbrief.. Vandaag de eerste. U kunt daarover dan
in gesprek gaan met uw kind(eren). We zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid
en vertrouwen erop dat u, als ouder(s) / verzorger(s) ook uw deel neemt.
Op dit moment bekijken we of / hoe het onderwerp Media Wijsheid nog wat uitgebreid
kan worden naar lagere groepen, m.n. groep 6 (5).
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Muziek op school
Meldde ik u onlangs dat 9 collega’s bezig zijn zich te bekwamen in het gitaarspel, om
meer te kunnen zingen in de klas; van de week hoorden wij dat wij een omvangrijke
subsidie hebben ontvangen om het muziekonderwijs de komende drie schooljaren
krachtig, hernieuwd vorm te geven.
Deze subsidie maakt het ons mogelijk een verbintenis aan te gaan met professionals van
fanfarekorps Juliana en Bernard uit Amersfoort. Met hun ervaring van dit soort trajecten,
zal er een driejarenplan worden opgesteld, dat een goede bodem zal leggen voor het
muziekonderwijs op onze school. Muziekonderwijs dat op heel veel scholen een
ondergeschoven kind is geworden. Opleiding en maatschappelijke prioriteiten zijn daar
jarenlang debet aan geweest. Gelukkig ziet het Rijk dat nu ook in, vandaar de subsidie.
In het kader van Fundament voor Talent, kunnen we hier gelukkig weer mee aan de slag.
Daar zijn wij blij mee. Het geeft een mooie impuls aan een breed onderwijsaanbod. En zo
hoort het ook. Het start in schooljaar 17/18. Ik houd u op de hoogte.
Verkeersveiligheid
U heeft al lange tijd niet van ons gehoord, inzake de verkeersveiligheid op het kruispunt
Buitenveldseweg / Lient.
Het jaar begonnen met een oversteekregeling die helaas niet van de grond kwam en veel
overleg later, kan ik u melden dat de gemeente dit kruispunt gaat aanpassen, waardoor
de verkeersdruk vermindert en oversteken en stuk veiliger zal worden. Zo snel als het
definitieve plan klaar is (dat zal snel zijn), laat ik u dat weten. Lange adem loont!
Dank aan de ouders die constructief hebben meegedacht en dat nog doen.
CARNAVAL
Via digiduif hebt u de benodigde informatie ontvangen om er weer een gezellig feest van
te maken
ALAAF
Te laat komen
Het komt geregeld voor dat een kind te laat komt. Hierover zijn in de leerplichtwet
afspraken gemaakt. Bij 10 x per jaar te laat komen, zal een melding worden gedaan bij
de afdeling leerplicht van de gemeente. Betreffende ouder zal dan dienen uit te leggen
waarom dit is gebeurd. Sancties kunnen worden genomen. Wij houden het “te laat
komen” bij, en zullen ons ook aan de meldplicht houden.
Op schoolniveau hanteren we de stelregel; meer dan 5 keer te laat per twee maanden, is
voor ons aanleiding tot zorg. Hierover zullen wij dan contact met u opnemen.
Honden en huisdieren (herhaald bericht)
We zien dat diverse honden op het plein of soms binnen in het schoolgebouw zijn.
Graag breng ik onder uw aandacht dat het schoolplein en de school verboden terrein is
voor honden en of huisdieren, hoe schattig ze ook zijn.
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Oudergesprekken
Wij kijken terug op goede en constructieve oudergesprekken. Mocht u bij nader inzien,
toch nog met vragen of opmerkingen zitten, schroomt u dan niet deze te komen stellen.
Denkt u t.z.t. nog aan het retourneren van de rapportmappen?
Op 16/03 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u
vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.
Dank u wel!
Op 21/04 hebben wij onze Koningsspelen. Dat is de vrijdag voor de
meivakantie, die dit schooljaar bij ons een week duurt. Die dag willen wij
werken met een continurooster, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen
zullen gaan doen. Ik wil u vragen daar rekening mee te houden. Die dag stopt
de school om 13.00 uur. Dan kan uw kind van school worden opgehaald. Dank
voor uw medewerking.
Uit de wijk
Binnengekomen bericht:
Beste ouders,
Per 1 februari ben ik, Linda van Westerlaak, gestart als meewerkend coördinator voor BSO ’t Zonnetje
en Buitengewoon van Ska Kinderopvang.
Naast dat ik het eerste aanspreekpunt voor BSO het Zonnetje en Buitengewoon ben, werk ik ook als
pedagogisch medewerker op de groep.
Indien u vragen heeft over BSO buitengewoon of BSO het Zonnetje of over onze diensten (VSO en
BSO) dan hoor ik dit graag
Met vriendelijke groet, Linda van Westerlaak
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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