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Afscheid Gert de Wit
Gisteren heeft meester Gert een fantastisch afscheid gehad. In stijl werd meester Gert op school gebracht en
ontvangen door alle kinderen die het schoollied zongen. Daarna hebben de kinderen drie Joseph Got Talent
shows verzorgd. De acts waren heel divers. We hebben zangtalent op het podium gezien maar ook
voetbaltalent, danstalent, turntalent, toneeltalent, goocheltalent en nog meer! Meester Gert, zijn vrouw Els,
zijn dochters Elsje en Maartje en de kleinkinderen hebben enorm genoten van de hele dag.
Wat leuk dat er gisteren ook ouders aanwezig waren bij de shows! Aan het begin van elke show hebben we u
gevraagd i.v.m. AVG geen foto- of beeldmateriaal te maken. Hier hebben wij voor gezorgd. T.z.t. zal er een
compilatiefilmpje van te zien zijn zodat wij en u achteraf nog eens kunnen genieten!

Afwezigheid Yvonne Geelhoed
Komende week is Yvonne Geelhoed, schoolleider, afwezig i.v.m. haar tweejaarlijkse bezoek aan Kenia. In de
bijlage vindt u zoals beloofd de nieuwsbrief van haar stichting.
Mochten er deze week zaken zijn die u wilt bespreken dan kunt u zich wenden tot de teamleiders Manon van
Druten en Amrah Kuiper.

Schooltijden
Graag attenderen we u nog even op de schooltijden:
Om 8.20 gaat de eerste schoolbel. De kleuters met hun ouders mogen dan de school
binnengaan. Dit om de rust te bewaren en te voorkomen dat zij onder de voet
gelopen worden door de grotere kinderen. Het is fijn als er voor hen de ruimte is om
naar binnen te lopen.
Om 8.25 gaat de tweede bel. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan dan naar binnen.
Om 8.30 begint de schooldag. We willen de ouders van de kleuters vragen dan ook echt de school te verlaten
zodat de leerkrachten met de dag kunnen beginnen. Kinderen uit de bovenbouw komen vaak later nog
binnen, zo leert de ervaring. Dit verstoort onze les en die kinderen missen onderwijstijd. Alleen al 5 minuten
per week is 5 min x 40 weken = 200 minuten. De kinderen in de bovenbouw zullen hier ook zelf op
aangesproken worden.

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

1

Nieuwsbrief 3
20 september 2019

Om 14.15 eindigt de schooldag en zullen de kinderen naar buiten komen.

Het regent, het regent…
Nee, nu nog niet… maar komende week wordt er een hoop regen voorspelt. Kinderen hebben een frisse neus
en buitenspel nodig. Daarom gaan wij, ook bij regenachtig weer, vaak gewoon buiten spelen. Niet als het
plenst van de regen maar bui een lichte bui blijven we niet binnen. Wilt u uw kind(eren) hierop kleden?
Laarzen aan en een geschikte (regen)jas mee/aan. Kinderen hebben namelijk geen last van de regen, die
vinden het heerlijk en het brengt ze vaak op nieuwe ideeën en experimenten met het risico op natte voeten.

Informatieavonden
Nog even een reminder voor onze jaarlijkse informatieavonden:
Groepen 1/2/3: maandag 30 september
Groepen 4-5: dinsdag 1 oktober
Groepen 6-7: woensdag 2 oktober
Inloop: 19.00 | koffie en thee staat klaar
Start: 19.30
Het eerste deel van de avond, van 19.30-20.00 uur, zal een algemeen karakter hebben. Yvonne Geelhoed zal
zich als nieuwe schoolleider aan u voorstellen en zo ook de andere nieuwe collega’s.
Daarnaast wordt u meegenomen in het nieuwe talentbeleid van de school.
Daarna gaat u naar de klas van uw kind, waar de leerkrachten u mee op reis nemen in de het speel- en
leerdomein van uw kind.

Ziekmeldingen e.d.
Sinds de ingebruikname van Parro zien we dat u veel gebruik maakt van dit communicatiemiddel. Het is een
korte route om contact op te nemen met de leerkracht. Fijn dat dit zo goed gebruikt wordt.
We willen u vragen om ziekmelden en andere zaken die van belang zijn voor die dag nog wel telefonisch door
te geven. Het kan namelijk zijn dat een leerkracht die dag niet werkt of dat hij/zij het niet op tijd leest. Het
telefoonnummer van de school is 033-2571205.
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