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 Nieuws uit het team.
Het zwangerschapsverlof van juf Liesbeth Zeldenthuis is alweer bijna afgelopen. Op vrijdag 13 januari
2017 zal Liesbeth haar werkzaamheden als Intern Begeleider (IB-er) weer gaan oppakken. Liesbeth
werkt op de maandag, dinsdag en om de week op de vrijdag.
 Telefonisch doorgeven van mededelingen.
Wij verzoeken u om mededelingen voor de leerkracht mondeling door te geven of op een briefje,
dat u meegeeft met uw kind. Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruik maken van het mailadres van de
groepsleerkracht van uw kind voor een korte mededeling.
Is uw kind ziek, dan graag dit telefonisch doorgeven tussen 08:00 en 08:30 uur. Vanaf 08:30 uur
staan de leerkrachten bij de deur van hun lokaal om de leerlingen welkom te heten en om 08:45 uur
starten de lessen. Mededelingen kunnen dan niet meer doorgegeven worden.
Wordt uw kind door iemand anders opgehaald dan door uzelf, geef dit dan één of meerdere dagen
hiervoor door aan de leerkracht. Telefonisch doorgeven op de dag zelf is niet meer wenselijk. Dit
veroorzaakt te veel verstoring van de werkzaamheden van leerkrachten en directie.
(met uitzondering van ernstige omstandigheden.)
 Thema-ouderavond!
Donderdagavond 26 januari houden wij onze jaarlijkse thema-avond voor ouders en leerkrachten.
Dit schooljaar is het thema, op veler verzoek van zowel ouders als leerkrachten, Sociale Media.
Hoe kunnen we een veilig gebruik van alle mogelijkheden binnen de sociale media stimuleren en
begeleiden?
De avond wordt gehouden in de grote hal van de Dolfijn. De inloop is om 19:30 uur met koffie en thee.
De avond start om 20:00 uur en zal tot ongeveer 22:00 uur duren. De inhoud van de avond is gericht
op de opvoedkundige rol van ouders en leerkrachten als het gaat over veilig gebruik van sociale
media. Voor de presentatie van de avond hebben wij twee ervaren mediacoaches uitgenodigd: Anne
Tijhuis en Connie Fransen van Bibliotheek Amstelland. U zult geïnformeerd worden aan de hand van
diverse filmpjes en er wordt gewerkt met uitdagende stellingen. Aan het einde van de avond hopen de
coaches ons allemaal aan het denken te hebben gezet en wellicht zullen hieruit afspraken naar voren
komen die toegevoegd kunnen worden aan de ‘samenwerkingsovereenkomst tussen ouders en
school’. Wij rekenen op een grote opkomst! Bent u toch verhinderd, wilt u zich dan uiterlijk vrijdag 20
januari 2017 afmelden via info@jozefschool.net of bij de groepsleerkrachten van uw oudste kind? Zo
kunnen wij inschatten hoeveel stoelen wij moeten huren.
 Ontruimingsoefening
Afgelopen vrijdagochtend heeft de Jozefschool een ontruimingsoefening gehouden. Hierbij is gebruik
gemaakt van simulatierook. De kinderen volgden keurig het protocol en de school was snel ontruimd.
Uit deze oefening kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Hiermee gaan we de komende
periode aan de slag. Het is mogelijk dat uw kind er iets over vertelt.
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de directie.
 Andere schooltijden
Dit bericht is voor ouders van kinderen die na 1 augustus 2016 zijn ingestroomd. Zij hebben de
onderstaande tekst nog niet ontvangen. Vandaar dat wij deze info regelmatig zullen plaatsen.
“De directie van de Jozefschool heeft op 16 juni 2016 toestemming gekregen van het bestuur om de
volgende stap in het traject te nemen en de invoeringsfase verder voor te bereiden, zodat er in
augustus 2018 gestart kan worden met het ‘vijf gelijke dagenmodel’. Dit betekent dat alle leerlingen
op de vijf schooldagen van 08:30-14:00 uur naar school gaan. Tussen de middag lunchen de kinderen
een kwartier samen met de groepsleerkracht (educatief ingevuld/les-gebonden tijd) en aansluitend
kunnen de kinderen een half uur buiten spelen, sporten of op een andere manier ontspannen, onder
begeleiding van professionals uit de tussen schoolse opvang (TSO). De leerkrachten hebben dan,
conform de afspraken uit de Cao Primair Onderwijs, een half uur pauze”.

 Vuurwerk.
Wij hebben geconstateerd dat er rondom de school op donderdag 8 december jl. vuurwerk is
afgestoken door leerlingen van onze school. Dit blijkt te gaan om vuurwerk uit de 1 e categorie.
Vuurwerk uit de 1e categorie is kindervuurwerk (zoals knalerwten, Bengaalse lucifers, sterretjes en
kleine ijsfonteintjes). Het is het gehele jaar te koop en mag ook het gehele jaar afgestoken worden.
Het is echter van belang dat hiermee geen directe overlast wordt veroorzaakt. Voor de veiligheid van
een ieder verbieden wij het afsteken van vuurwerk uit elke categorie rondom de school.
Mede namens het team, wensen wij iedereen hele gezellige kerstdagen, een mooie jaarwisseling en
een heel gelukkig 2017!
Met vriendelijke groet,

Antoine & Jacqy.

