Uit de Bovenkamer
December 2017
 Nieuws uit het team.
Adjunct- directeur Jacqy Metselaar is de komende weken afwezig in verband met
gezondheidsproblemen. Zij zal een operatie ondergaan en daarna volgt een herstelperiode. Vanuit het
managementteam is gezocht naar mogelijkheden om haar taken over te nemen. De
bouwcoördinatoren van de onderbouw ( juf Claudia van der Kroon en Juf Inge Bal) en – bovenbouw
( juf Astrid Rodenburg en juf Marije Klaassen) nemen tijdelijk haar directietaken over.
Na de kerstvakantie werkt hierdoor juf Linda Groenewoud in groep ½E op de woensdag ochtenden
ter vervanging van juf Claudia.
Juf Sanne van der Spek gaat 4 dagen werken, maandag in groep 6 b en vrijdag in groep 5a en op
dinsdag en donderdag ondersteuning in deze groepen. Meester Thomas Hartendorp gaat werken op
de vrijdag en heeft de maandag vrij in groep 6b.
 Toetsmaand januari 2018
Van half januari t/m half februari worden de kinderen van groep 2 t/m 8 weer getoetst. Met het
afnemen van de Cito-toetsen volgen we de leerontwikkeling van uw kind.

 Koffiecorner
In de laatste koffiecorner kwamen de volgende punten ter sprake:
- drukte bij culturele dagen, vieringen en matinee
- de nieuwe schooltijden
- nieuwe ouders en de kennismaking met de Jozefschool.
In de Jozefflitss van december hebben we gemeld dat we op zoek zijn naar een passende oplossing,
zodat zoveel mogelijk ouders kunnen genieten van de optredens van de kinderen zonder dat dit ten
koste gaat van de veiligheid.
We hebben gesproken over de informatievoorziening rondom de nieuwe schooltijden. In januari komt
de werkgroep met extra informatie hierover. In de tussentijd willen wij u wijzen op ons (vernieuwde)
forum. www.jozefschool.net tabblad info, zie Forum Verandering van schooltijden op de Jozefschool.
Nieuwe ouders voelen zich snel welkom op de Jozefschool. Er komt veel nieuwe informatie op ouders
af. Een oudercontactpersoon is wenselijk. We denken na over de invulling hiervan.

 Thema-ouderavond!
Heeft u de thema-ouderavond op dinsdag 30 januari 2018 al gereserveerd in uw agenda?
Op de thema-ouderavond zijn er verschillende workshops/lezingen te volgen. Er staan vier
onderwerpen centraal, nl:
- De kanjertraining
- Het verschil tussen jongens en meisjes in de huidige maatschappij
- Werken met coöperatieve werkvormen
- Begaafdheid
Naast sprekers, zullen er ook enkele teamleden een workshop verzorgen. Na de kerstvakantie
ontvangt u een uitnodiging met meer informatie.
De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

 Wens
Wij wensen iedereen, mede namens het team, een fijne kerstvakantie, heel gezellige kerstdagen en
mooie jaarwisseling en heel veel geluk in 2018.
Met vriendelijke groet,

Antoine & Jacqy & managementteam

