Nieuwsbrief 1, 8 september 2017
Beste ouders,
Deze keer is het meer een nieuwskrant, dan een nieuwsbrief. Naast actuele informatie vindt
u informatie van onze interim-directeur Jannie Baron. Ook enkele nieuwe collega’s stellen
zich aan u voor. Neemt u er rustig de tijd even voor om alles door te lezen, a.u.b.
Data om te onthouden:
Dinsdag 12 september 19.30 uur: Algemene ouderavond en jaarvergadering
Week van 18 september: oudergesprekken Gouden weken
Woensdag 27 september: sportdag
Woensdag 27 september: start kinderpostzegels
Maandag 2 oktober: controle hoofdluis

Week van 11 september: juf Denise werkt maandag en
donderdag en juf Shalina dinsdag, woensdag en vrijdag.
Beste ouders,
Met ingang van 1 september 2017 ben ik als interim-directeur verbonden aan De Sint
Josephschool, omdat in overleg met mevrouw Yvonne Zeegers, overeenstemming is bereikt
met de bestuurder over een vertrekregeling. Zij keert dus niet meer terug naar school als
directeur, noch als leerkracht.
Mijn naam is Jannie Baron en de afgelopen 20 jaar heb ik als directeur op verschillende
scholen gewerkt in Schagen, Anna Paulowna, Oudesluis en Middenmeer voor Stichting
Surplus. Verder geef ik trainingen en ben ik mediator. Mijn specialiteit is communicatie
binnen organisaties. Op dit moment ben ik niet werkzaam op andere scholen en dat gaat
ook niet gebeuren, omdat ik het belangrijk vind om zoveel mogelijk op de Sint Josephschool
aanwezig te zijn.
Ik woon in Anna Paulowna en heb veel connecties hier in de omgeving, zodat het voor mij
geen probleem is om ook voor enkele uren naar school te komen.
Het contact met ouders vind ik heel belangrijk, want het zijn uw kinderen waar alles om
draait. Dat kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan, is één van mijn
belangrijkste doelen en daarom vraag ik u, als er iets speelt en het is belangrijk, dat ik het
weet. Kom dan naar mij toe.
Als ik het niet weet, kan ik er ook niet op reageren. Mijn aanwezigheid staat in de
Nieuwsbrief.
Samen willen wij het allerbeste voor kinderen, Samen Sterk.

Samen Sterk ouders en school is ook het thema op de ouderavond 12 september, waarover
ik graag met u in gesprek wil.
Mijn werkzaamheden omvatten de dagelijkse gang van zaken op school en verder bereid ik
het pad voor om de school toekomstbestendig te maken. Voor een goede analyse heb ik
iemand ingehuurd, die gesprekken gaat voeren met alle leerkrachten en enkele ouders van
de OR en MR. Naar aanleiding van de analyse, formuleer ik een plan van aanpak en met dat
plan ga ik naar de bestuurder. De kosten van dit traject worden bovenschools betaald en
gaat niet ten koste van het schoolbudget.
Omdat alles nieuw voor mij is, zal ik niet altijd overal gelijk een antwoord op hebben, maar ik
heb er heel veel zin in en stap elke morgen met veel plezier in de auto om naar De Noord te
rijden.
De eerste kennismaking, maandagochtend op het schoolplein, was al heel gezellig en ik heb
alle vertrouwen in een goede samenwerking met u in de toekomst. En nogmaals, kom naar
mij toe als u vragen of tips heeft.
Jannie Baron
Aanwezig:

Maandag 11 september de hele dag
Dinsdagochtend 12 september
Donderdagochtend 14 september
Vrijdag 15 september de hele dag
Dinsdagmiddag 19 september
Donderdag 21 september hele dag

Hoera, hij is er nog!!

Door het vakmanschap van Ron van Langen is er gelukkig nog een verdieping en huishoek in
groep 1/2.
Eerst was er namelijk sprake van SLOOP, in verband met het vernieuwen van het linoleum.
Ron heeft de verdieping 'opgehangen, en de huishoek gedemonteerd. In de laatste week van
de vakantie heeft hij, samen met Jerry Numan, alles weer hersteld en
teruggeplaatst. Hartelijk bedankt hiervoor, we waren heel blij met jullie!

Correctie van de schoolkalender
U heeft de schoolkalender ontvangen, maar helaas zijn er een paar fouten ingeslopen.
Hierbij de juiste informatie:
Gym:
Er wordt op dinsdag en donderdag gegymd en niet op maandag en vrijdag.
Werkdagen team
Groep 1/2: maandag, dinsdag en woensdag: juf José. Donderdag en vrijdag: juf Ria.
Beste ouders,
In dit stukje wil ik mij graag kort aan u voorstellen.
Mijn naam is Wendie Koster en ik werk op woensdag, donderdag en
vrijdag in groep 4/5.
Dit schooljaar heb ik een overstap gemaakt van “De Koolvlet” (Broek
op Langedijk) naar de Josephschool. Ik werk sinds augustus 2000 in
het onderwijs en heb door de jaren heen verschillende groepen
gehad. De laatste jaren stond ik in de midden- of bovenbouw.
Ik woon in Sint Maarten, met mijn partner Mark en mijn 2 kinderen Thijs en Joris. Thijs zit op
de middelbare school en Joris in groep 7.
In mijn vrije tijd ben ik lekker creatief bezig: haken, naaien, knutselen, handletteren en
knutselen.
Ik heb ben met erg veel enthousiasme gestart op de ST. Joseph en heb al meerdere ouders
de hand geschud. Ik doe mijn best zo snel mogelijk mijn plekje op en in de school te
veroveren! Ik zie uit naar een fijn schooljaar en een goede samenwerking.
Tot ziens! Wendie Koster
Even voorstellen
Ik ben Inge Kamerbeek uit Alkmaar. Ik geef inmiddels 17 jaar les,
waarvan ik ruim 13 jaar heb lesgegeven in vooral midden- en
bovenbouw groepen bij het Atrium. Vorig jaar heb ik een uitstapje
gemaakt naar het voortgezet onderwijs als docent Nederlands en kom
nu met heel veel plezier weer terug bij het Atrium, omdat mijn hart bij
het onderwijs van het basisonderwijs ligt.
Voor 1 dag ben ik werkzaam in de invalpool, waarbij de St. Josef mijn
stamschool is. Dat houdt in dat als er geen inval nodig is voor één van
de Atriumscholen, dat ik aan de slag ga bij de St. Josef. Ook verzorg ik de Atrium Academy,
waarvoor ik invulling geef aan de nascholing en bijeenkomsten voor alle leerkrachten van de
Stichting, waardoor ik te zien ben op alle Atriumscholen. Verder volg ik de Master opleiding
Pedagogiek bij de Hoge school van Amsterdam. Ik heb ontzettend veel zin in dit afwisselende
jaar! Hopelijk tot ziens!

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen dinsdag is er GEEN hoofdluis
gevonden en zijn er geen neten geconstateerd.
Iedere eerste maandag van de maand controleren wij de gehele
school, wij verzoeken u dan ook rekening te houden met de
haardracht van uw kind(eren); geen invlecht, matig met haargel.
Bij constatering van neten/hoofdluis herhalen wij de controle na 2
weken en worden de betreffende ouders geïnformeerd.
De eerstvolgende controle zal zijn op maandag 2 oktober om 8.30 uur (zie schoolkalender)
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier, Amber Bakker, Dionne Jillings, Ilse Klaver, Liane Borst, Martina van Langen,
Shelly van Poorten, Annemiek Beers, Corina van Beek, Linda Overtoom, Joke Baas, Mariska
Jonker, Kim Borst en Cindy Overtoom
Hulpouderformulieren
U bent van ons gewend om aan het begin van het schooljaar een formulier te ontvangen
waarin u zich kunt opgeven als hulpouder bij de verschillende schoolactiviteiten.
Dit schooljaar vragen ruim van tevoren hulpouders als die bij een activiteit nodig zijn. U kunt
dan kijken of u beschikbaar bent om u aan te melden voor de betreffende datum.
Formulieren

Deze week of de komende week krijgen de kinderen een belformulier mee, zodat alle
telefoonnummers bijgewerkt kunnen worden.
Ook krijgt u een formulier met informatie, waarin u gevraagd wordt uw toestemming te
geven voor het gebruik van foto’s/beeldmateriaal van uw kind.
Als school zijn wij tegenwoordig wettelijk verplicht uw
toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.
Een toelichting op de omgang met privacy op school kunt u
lezen in de brochure ‘Privacy in 10 stappen’. Deze brochure
kunt u lezen en downloaden via
https://onderwijsdatabank.nl/91713/privacy-in-10-stappen/
Heeft u nog verdere vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Mariska, onze ICT
coördinator.
Zou u het belformulier en de toestemming voor de foto's zo spoedig mogelijk willen
inleveren bij de groepsleerkracht? Alvast bedankt.

INTERN BEGELEIDER Mirjam Ooijevaar
Er wordt mij vaak de vraag gesteld wat mijn taak precies inhoudt.
Ik zal daar hieronder in het kort op ingaan.
Als intern begeleider houd ik mij binnen de school bezig met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de
school en de begeleiding van leraren. Ik volg de ontwikkelingen op het
gebied van zorgbeleid en geef dit door aan de leerkrachten.
Daarnaast coördineer ik de extra ondersteuning die leerlingen eventueel nodig hebben; de
administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Het coachen, informeren van leerkrachten, hen
ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen en hoe zij de begeleiding van
kinderen met (leer)problemen invullen zijn ook onderdelen van mijn taak. Daarnaast voer ik overleg
met en ben ik aanspreekpunt voor ouders en directie en bespreek ik de leerlingenzorg planmatig met
de leerkrachten..
Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde
begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de leerlingenzorg dan kunt u mij bereiken op mijn
werkdagen (dinsdag en de donderdag) op school of per mail m.ooijevaar@atriumscholen.nl
In de toekomst zal ik u via de nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van het
zorgbeleid en passend onderwijs.

