Nieuwsbrief vrijdag 6 juli 2018
Data om te onthouden:
Week van 9 juli: 10 minutengesprekken op verzoek
Vrijdag 20 juli: Om 12.00 uur begint de zomervakantie
Maandag 3 september: start nieuwe schooljaar
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Wisselingen in het team
Omdat er regelmatig gevraagd werd naar de klassenverdeling voor het komende schooljaar en de
namen van de leerkrachten, die de klassen gaan ‘bemensen’, heb ik u dinsdag een extra Nieuwsbrief
gestuurd met deze informatie. In het overzicht staan namen van nieuwe leerkrachten en dit heeft te
maken met het vertrek van een aantal mensen die nu bij ons werken.








Juf Ria Kramer heeft er voor gekozen om te stoppen met werken, zij gaat met pensioen, na
de zomervakantie gaat zij genieten van allemaal leuke dingen waar zij dan alle tijd voor heeft.
Nog twee Nieuwsbrieven krijgt u van Ria en na de vakantie gaat Mariska de Nieuwsbrieven
verzorgen.
Wendy Waasdorp gaat na de zomervakantie werken in groep 7/8 van De Carrousel in
Heerhugowaard. We hadden graag gewild dat zij kon blijven. Wendy is bij ons
cultuurcoördinator en heeft ook de kerstviering in de kerk verzorgd.
Helaas moet zij vanwege totale krimp van Stichting Atrium weg bij onze school. Wendy heeft
het heel erg naar haar zin op De Sint Josephschool, zij vindt het heel jammer om te moeten
vertrekken en zo denken wij er ook over.
Britta Kemper wil graag een vaste baan voor vijf dagen en dat zit er voorlopig bij Stichting
Atrium nog niet in. Britta heeft er daarom voor gekozen om te gaan werken voor Blosse,
waar ze haar meer zekerheid kunnen geven.

Op vrijdagmiddag 20 juli nemen wij als team afscheid van Ria, Wendy en Britta en om 12.00 uur is er
gelegenheid voor ouders en kinderen om afscheid te nemen.
De mogelijkheid, dat Wendy en Britta in de toekomst weer terugkomen op De Sint Josephschool, is
aanwezig. Wat de toekomst brengt. dat weten we niet. Ze zijn in ieder geval van harte welkom!

Verkeerssituatie rondom de school

Met de gemeente Heerhugowaard heb ik contact opgenomen
over de verkeerssituatie rondom de school.
De Rozenhoutstraat is niet druk, dat is ook niet het probleem.
Wat wel een druk punt is, is de kruising met De Middenweg.

Bij veel scholen zie je gekleurde palen of waarschuwingsborden dat er kinderen oversteken.
Ik ga in ieder geval aandacht vragen voor de verkeersveiligheid en onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn.
Continurooster vanaf maandag 3 september.
Eén van de vragen was of er in iedere klas een koelkast komt
om de lunch koel te bewaren. Wij hebben er voor gekozen
om voor ieder kind een tasje plus koelelement te kopen. In
de laatste week voor de zomervakantie worden de tasjes
met element uitgedeeld.
Werkzaamheden in de vakantie
Tijdens de zomervakantie worden alle systeemplafonds vervangen en we krijgen
energiezuinige verlichting. Tevens worden er koven om de kapstokken gemaakt, zodat de
gang er netter uitziet. Mooi, dat deze werkzaamheden tijdens de vakantie kunnen
gebeuren, zodat de kinderen er geen last van hebben en we in het nieuwe schooljaar in een
frisse school kunnen beginnen. De inrichting van het leerplein zal eind september meer vorm
krijgen. Dat is een project voor het komende schooljaar.
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 9 juli
Dinsdagochtend 10 juli
Woensdagochtend 11 juli
Donderdag 12 juli
Hoofdluis
Bij de laatste hoofdluiscontrole voor de zomervakantie is er
wederom geen hoofdluis geconstateerd.
Liane gaat na jaren luizencontrole te hebben gedaan
de luizenwerkgroep verlaten, Liane bedankt voor je hulp en
inzet!
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis:
Amber Bakker, Ingrid Bakker, Corina van Beek,
Liane Borst, Dionne Jillings, Mariska Jonker, Ilse Klaver, Martina van Langen, Kim
Liefting, Shelly van Poorten, Karin Zuurbier en Cindy Overtoom.

Kinderen bezoeken de kerk!
Wat weet jij eigenlijk over de kerk en over het geloof? Heb je je Eerste
Communie gedaan en wat heb je daar van geleerd? Volgend schooljaar
starten we een programma in samenwerking met de kerk waarbij elk
kind de kerk bezoekt en zo meer leert over het geloof en verschillende
katholieke tradities.
Het doel is om de leerlingen kennis bij te brengen van en meer vertrouwd te maken met de
katholieke traditie en het katholieke geloof, door meerdere keren in het jaar ‘op locatie’ met
kennis mee te maken. Dit programma wordt tijdens schooltijden uitgevoerd.
Het programma gaat uit van één of meerdere bezoeken aan de kerk per schooljaar. Dit
programma wordt aangeboden aan alle kinderen van de basisschool. Daarnaast is er een
vrijblijvend programma (na schooltijd) voor kinderen die graag meer activiteiten rondom de
kerk en het geloof zouden willen doen. Dit zijn activiteiten die worden georganiseerd door
de volgende werkgroepen: de kinderkerk, het kinderkoor, werkgroep Eerste Communie en
de vormselwerkgroep.

Sponsorloop en fancy fair
Wat was het een mooie dag! Fantastisch dat er zoveel hulp was om deze dag tot een
succes te maken!
Wij bedanken alle
*Appeltje-Eitje

sponsoren

voor hun bijdrage aan de FANCY FAIR!!

* K’tje fotografie

*Edwin Groen tweewielers
*H. IJdema Coating B.V

*Hovenier Jos van Schagen

*Slijkerman Kalanchoë
*Autowaard Heerhugowaard

*‘De Praktijk’ Fysio, Fitness, Voeding
*Café Partycentrum Bleeker

* Bakkums Boetje

*Plantenkwekerij N. Zonneveld
*Café partycentrum Bleeker
*Kringloop ‘de Noord’
*Garage Co Borst

*De groentekar Slijkerman
*Dagwinkel Groen

*Skuur 44

* Tuinkoken.nl

*Snoek Motoren *A Healthy Base Maaike Neeft

*Piet de Goede Witgoed
*Bianca Lelies

* Snack-eethuis ‘Hugo’

*De bloemenstal Susanne Duijn *Van Schagen Kids

* De Rolfgroep schoolmaterialen

* Shoefix schoenen en tassen

* Studio ‘Figaro’ kapsalon

*Kinderdagverblijf ‘Pinkeltje ‘

*Fa.Tesselaar Bloemen

* Blokker

* kledingboetiek ’ Bjoeties’

* Nice 2 Have

* Multimate Kamp * Dierenspeciaalzaak Dobey

* Smaakenzo

* En alle ouders die hebben bijgedragen aan de loterij.

NIEUWSBRIEF TSO St.Joseph
Verandering peuteropvang Ukkehut
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij willen we u informeren over de ontwikkelingen van Peuteropvang de Ukkehut in de
St. Joseph School. In goed overleg met Kinderopvang Blosse en Kinderdagverblijf Pinkeltje
gaan wij na de zomervakantie peuteropvang de Ukkehut in de basisschool de St. Joseph
School verzorgen.
De medewerkers van de Ukkehut gaan nauw samenwerken met de collega’s van de St.
Josephschool om de doorgaande-en integrale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.
Hierbij wordt tevens de aansluiting met de naastgelegen bibliotheek gemaakt om zo de
taalontwikkeling te bevorderen.
De huidige openingsdagen op dinsdag en donderdag zullen blijven, we streven naar een
uitbreiding zodra de bezetting dit toelaat.
Wat gaat er veranderen?
 Een kwaliteitsimpuls: we gaan het schooljaar starten met een aantal nieuwe
ontwikkelingen. We willen investeren in de buitenruimte, voorschoolse activiteiten
waardoor VVE geïndiceerde kinderen de juiste ondersteuning kunnen krijgen en we
zijn voornemens om een samenwerking met de kleuterklassen op te zetten zodat er
sprake is van goede doorgang naar de kleuterklassen.
 Er komt een nieuwe juf op de Ukkehut. Zij heet Jooske en zal vanaf a.s. donderdag op
de groep meewerken en kennismaken.
Wij hopen u hiermee de eerste informatie te hebben gegeven. Wij hebben er veel zin in en
gaan met de collega’s van de St Joseph School en Pinkeltje samen aan de slag om aan o.a.
gezamenlijke thema’s, voorlezen, samenwerking met de kleutergroepen een goede invulling
te geven.
De komende periode zullen we u over de ontwikkelingen informeren.
Informatie over de TussenSchoolse Opvang,
Zoals u vast heeft gehoord gaat de TSO St. Joseph verdwijnen. Na de zomervakantie gaat de
St. Josephschool over tot het continurooster. Na heel veel jaar gaat daarom SKL stoppen met
het verzorgen van deze opvang. Dat betekent dat juf Mylene onze organisatie gaat verlaten
en de kinderen niet meer zal zien.
Heel veel jaar heeft zij met plezier de tussenschoolse opvang verzorgd!

Daarom willen we de laatste week voor de vakantie niet ongemerkt voorbij laten gaan. We
gaan er een feestje van maken met z’n allen!
Concreet betekent dit voor alle kinderen die naar de TSO gaan het volgende:
-

Maandag 16 juli hebben we een ijsje
Dinsdag 17 juli hebben we een broodje met knakworst
Donderdag 18 juli hebben we pannenkoeken

Tijdens deze week kunnen de kinderen afscheid nemen van Mylene, maar natuurlijk geldt
dat ook andersom! Namens Mylene kan ik namelijk nu al zeggen: ze gaat de kids enorm
missen!
Tot slot rest mij te melden: bedankt voor alle jaren waarin u ons het vertrouwen heeft
gegeven uw kind bij ons een broodje te laten eten. Wat hebben we genoten van de gezellige
verhaaltjes en blije snoetjes.
Een vriendelijke groet,
Marieke Ijdema
Regiomanager Kinderopvang Langedijk
m.ijdema@kinderopvanglangedijk.nl

