Nieuwsbrief 19: 2 februari 2018
Data om te onthouden:
Maandag 5 februari: start Kunstweek
Vrijdagmiddag 9 februari: 13.15 uur – 14.45 uur Carnaval
Vrijdagmiddag 9 februari: 15.00 uur - 15.15 uur
Tentoonstelling
Week van 12 februari: 10 - minutengesprekken
Woensdag 21 februari: inschrijven nieuwe leerlingen
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij. Begin van de
voorjaarsvakantie.
Maandag 19 maart: Sint Josephdag
Donderdag 29 maart: paasviering, continurooster tot 14.00 uur
Alvast voor uw agenda:
Fancy fair/sponsorloop vrijdag 29 juni van 17.00 tot 20.00 uur. De opbrengst is voor het
realiseren van een prachtig schoolplein.
Vrijdag 20 juli: de laatste schooldag. De vakantie begint die dag om 12.00 uur.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Beste ouders,
Opgeven nieuwe leerlingen
Op woensdag 21 februari kunt u kinderen inschrijven die in het
schooljaar 2018-2019 vier jaar worden. Tijdens die ochtend kunt
u in de klassen kijken en zijn er ouders, leerlingen en
leerkrachten, die u van alles kunnen vertellen over de Sint
Josephschool. Ook belangstellenden heten wij van harte welkom
op die ochtend.
Graag willen wij uiterlijk maart weten hoeveel kleuters wij het komende jaar kunnen
verwachten. Wij moeten ons dan alweer buigen over de formatie van het komende
schooljaar: hoeveel leerkrachten zijn er nodig en hoeveel groepen kunnen wij formeren. Het
afgelopen jaar mochten wij in januari een extra kleutergroep starten, of dat het komende
jaar weer gaat gebeuren, dat weten wij op dit moment nog niet.
Wilt u ook uw buren, kennissen en vrienden attenderen op de inschrijfochtend op woensdag
21 februari?

Afwijking rooster
Als de school vanwege festiviteiten afwijkt van de jaarplanning, zijn er soms andere
schooltijden: bijv. bij de komende paasbrunch op 29 maart, dan gaat de school om 14.00
uur uit. Als u niet in de gelegenheid bent uw kinderen op te halen, dan zorgt de school voor
opvang. Wel graag even melden bij de leerkracht.
Herinnering: Heeft u de enquête van WMK PO al ingevuld? Fijn als wij van alle ouders
respons krijgen.
Aanwezigheid Jannie:





Dinsdag 6 februari
Woensdagochtend 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdagochtend 9 februari het begin van de ochtend.

Rapporten en 10 - minutengesprekken.
Op woensdag 7 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee.
De 10 minuten-gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 12 februari, woensdag 13
februari en donderdag 14 februari.
De kinderen van groep 6 en 7 worden ook verwacht bij het rapportgesprek.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de inschrijving
hiervan, via de Parro app te laten lopen.
De leerkrachten gaan aankomende maandag 5 februari in de
Parro app de tijden voor de 10 - minutengesprekken
klaarzetten voor ouders met meerdere kinderen.
Deze ouders, met meerdere kinderen, mogen eerst inloggen,
zodat ze opeenvolgende tijden kunnen kiezen. Houdt u er
rekening mee dat er 10 minuten extra tijd tussen de
gesprekken zullen zitten? Vanaf 12.30 uur kunnen deze
ouders zich inschrijven.
De overige ouders kunnen zich inschrijven vanaf dinsdag 6 februari 12.30 uur.
U kunt zich dan inschrijven op de tijd die u het beste uitkomt.
Maakt het u niet uit qua tijd, wilt u dan zo laat mogelijk inschrijven?
Wij laten de gesprekken ´open´ staan, totdat iedereen ingeschreven is.
Als het goed is, wijst het vanzelf hoe het werkt in de app.
Mocht het u niet lukken, dan horen wij het graag.

Vacature MR
Eind van het schooljaar zit de termijn van Marjon Berkhout erop in de MR. Gelukkig zal zij
zich nog blijven inzetten tot het einde van het schooljaar, maar wij willen wel op zoek naar
nieuwe versterkingen. Ondanks een roerige periode, zijn wij weer in een fase aangekomen
waarin er hard gewerkt wordt door het team van de school aan nieuwe ontwikkelingen om
onze kinderen nog beter en passender onderwijs te geven.
Wij, als MR dragen hieraan bij door input te leveren en kritisch te blijven. Lijkt het je leuk om
een bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen, meldt je dan voor 1 april aan
op mr.stjoseph@atriumscholen.nl
Mochten er zich meerdere kandidaten aanmelden, dan zullen wij verkiezingen uitschrijven.
Ons doel is om het nieuwe MR lid eind van het jaar mee te laten draaien om in te werken,
zodat volgend school jaar direct kan worden gestart.
Wij hopen op veel reacties!
Commissie continu rooster
Begin van dit schooljaar hebben wij aangegeven onderzoek te willen
doen naar de ervaringen met het continu rooster bij andere scholen
om een beeld te krijgen wat dit inhoud en welke voor en nadelen dit
met zich mee brengt. Hierbij hebben wij hulp nodig omdat de MR
momenteel belast is met achterstallig werk door de afgelopen periode.
Ook willen wij meer ouders betrekken bij deze ontwikkeling. Wij willen graag op donderdag
15 februari om 15.15 uur met een kleine commissie een brainstormsessie houden, waarbij
wij onderwerpen en vragen inzichtelijk maken, waar wij antwoord op willen hebben.
Mirjam Ooijevaar zal deze brainstormsessie leiden en daarna een enquête uitzetten binnen
haar netwerk van scholen. Voelt u zich geroepen om hieraan een bijdrage te leveren, meldt
u zich dan aan op mr.stjoseph@atriumscholen.nl. Wij zullen uit de aanmeldingen een
gebalanceerde commissie selecteren van voor- en tegenstanders, welke daarna aan de
brainstorm en de verwerking van het onderzoek zullen
deelnemen.
Met vriendelijke groet
MR Sint Josephschool
Nationaal voorleesontbijt door Amber Duijn (groep 7)
Woensdag 24 januari.
Wij gingen als eerst met de hele school het nationale
voorleesontbijt vieren. Dat deden wij in de koffiekamer.

De hele kamer was versierd met vlaggetjes en een bord met een plaatje van het boek
Heksen Poespas, die ik dan ook ging voorlezen.
Kunstweek 2018
Op vrijdag 9 februari om 15:00 uur opent de school haar deuren
voor iedereen die onze galerij wilt bezichtigen, n.a.v. de Kunstweek.
Nadat u alle kunstwerken heeft bewonderd, kunt u de kunstwerken
nogmaals bezichtigen op www.kunstweken.nl. U kunt hier de
kunstwerken laten afdrukken op bijvoorbeeld een mousepad, mok of
schilderij.
Wij zien u graag van 15:00 uur – 15:15 uur op vrijdag 9 februari.

