Nieuwsbrief mei 2018
Het

eind van het schooljaar komt met rasse schreden dichterbij. Nog veel (leuke)
activiteiten staan op de agenda dit schooljaar en er wordt al hard gewerkt om alles in
orde te maken voor het nieuwe schooljaar. In deze nieuwsbrief kijken we terug op
enkele activiteiten, maar we kijken ook alvast vooruit. Veel leesplezier!

Agenda
t/m 6 mei
meivakantie

Afscheid juf Kina
woensdag 9 mei
44 jaar heeft juf Kina lesgegeven op de St. Jozefschool. Ze is gestart als kleuterjuf en
Start verkeersproject
later is ze ook les gaan geven in groep 3, 4 en 5.
Op 10 april was het zo ver; het
10 en 11 mei vrij
afscheidsfeest. De weken voorafgaand aan het afscheidsfeest werd er veel aandacht
Hemelvaart
besteed om het feest tot een succes te maken en dat is gelukt. Om 11.00 uur werd juf
Kina en haar gezin op een feestelijke wijze thuis opgehaald. De kinderen hadden
Dinsdag 15 mei
paraplu’s versierd en in een feestelijke optocht ging het huize Kuijpers. Daar kreeg juf
Skateclinic en
Juffen en meneren
Kina een eigen paraplu. Nog veel cadeaus zou ze gaan krijgen. Op school aangekomen
dagjuf Kina de door
mocht juf Kina en haar man plaats nemen op het podium en werd juf Kina toegezongen ging
door alle kinderen. Ze brachten een mooi afscheidslied ten gehore dat die dag vaak
Donderdag 24 mei
gezongen is. Daarna ging juf Kina de groepen langs om de kinderen te trakteren op
Overblijfpicknick
iets lekkers. ’s Middags was het dan zover. De voorstelling voor juf Kina kon beginnen.
Veel ouders, opa’s en oma’s waren aanwezig om de voorstelling te zien. Juf Marja en
Maandag 28 mei
juf Danielle kwamen verkleed als ontdekkingsreizigers het podium op. Ze gingen naar
Muzikale voorstelling
het oerwoud. Daarna kwamen alle leerlingen in groepjes als dieren uit het oerwoud het voor groep 1-2
podium op om te dansen, muziek te maken en gedichten voor te lezen. Het was een
Donderdag 31 mei
mooi spektakel. Op het eind van de voorstelling kwamen de twee ontdekkingsreizigers
terug met een koffer vol cadeaus voor juf Kina. Ze kreeg o.a. een koffer en een bankje Activiteit bibliotheek
groep 1-2-3-4
aangeboden dat op de speelplaats komt te staan. Op het bankje komt een plaatje met
‘mindmappen ‘
de tekst “het juf Kina bankje”. Als slot van deze mooie afscheidsdag konden kinderen,
ouders, opa’s en oma’s juf Kina de handschudden en afscheid nemen. Wij wensen juf
Kina een heel fijne tijd toe met veel tijd voor het uitoefenen van haar hobby’s.

Beste kinderen van de Sint Jozefschool, ouders, grootouders en (oud)collega's,
Enkele weken geleden liet ik in het Noordhoeks Nieuws weten dat ik stop met werken als lerares op de Sint
Jozefschool. Met dit bericht wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de lieve berichten, kaarten,
bloemen, tekeningen, en alle andere leuke attenties die ik van jullie heb ontvangen. Dat doet mij veel, en ik
realiseer me elke dag weer in wat voor een fijne omgeving ik al die jaren heb gewerkt.
Als klap op de vuurpijl ben ik enorm in het zonnetje gezet tijdens het afscheid op de Sint Jozefschool op 10
april. Wat hebben mijn familie en ik genoten van deze dag. Bedankt collega's, bedankt Ouderraad, bedankt
alle overige aanwezigen en mede-organisatoren, maar bovenal bedankt alle kinderen, voor de fantastische
dag en het prachtige toneelspel 'carnaval der dieren'. Wat ben ik trots op jullie en op de Sint Jozefschool. En
nogmaals bedankt voor de mooie cadeaus. Daar ga ik zeker van genieten.
Tot slot wil ik aangeven dat ik enorm vereerd ben dat er een juf Kina bankje komt.
Tot ziens in Noordhoek en alle goeds gewenst voor jullie allemaal.
Met vriendelijke groet,
Kina Kuijpers-Voet

Schoolontwikkeling
In de nieuwsbrief voor februari heb ik u op de hoogte gebracht dat we o.l.v. Francoise
Timmermans bezig zijn met ons voor te bereiden op het voeren van kind-ouderleerkracht gesprekken ipv de 10-minutengesprekken die we nu met u voeren.
5 april hebben we de laatste bijeenkomst gehad met Francoise. We hebben een
formulier opgesteld voor de onderbouw en een formulier voor de bovenbouw. Aan
de hand van dit formulier bereiden de leerlingen het gesprek voor. In de maand
mei/juni gaan we gesprekjes houden met kleine groepjes om de leerlingen voor te
bereiden op de kind-ouder-leerkracht gesprekken komend schooljaar. Deze gesprekken
gaan we houden met de leerlingen van groep 2 t/m groep 8.
Nieuwe collega schooljaar 2018-2019
Wij zijn blij u te kunnen melden dat juffrouw Simone Dingenouts ons team komend schooljaar komt
versterken. Juf Simone heeft vorig schooljaar juf Kina een aantal maanden vervangen. Zij kent dus onze
manier van werken en staat daar helemaal achter. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
Wie welke groep gaat doen en wie wanneer werkt is op dit moment nog niet duidelijk. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Hieperdepiep hoera!
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
2 mei
7 mei
7 mei
9 mei
14 mei
19 mei
25 mei
26 mei
26 mei
26 mei
31 mei

Groep
3
5
8
6
8
5
4
3
6
6
2

Naam
Sjoerd van Dijck
Rob Kouters
Bastiaan van Hulzen
Anthony Brouerius van Nidek
Tessa van de Griend
Inge Strootman
Luuk van Schie
Joey de Vos
Brent Sebel
Veerle Sebel
Doutzen Timmermans

Leeftijd
7
9
12
10
12
9
8
7
10
10
6

Bericht verkeerswerkgroep
Op maandag 14 mei starten we met het project ‘op voeten en fietsen’. Dit project zal 4 weken duren. De
kinderen worden gestimuleerd om te voet of op de fiets naar school te komen. Hiervoor kunnen ze een
sticker op een stickerkaart verdienen.
Ook wordt er op dinsdag 15 mei een skate clinic georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen
hoeven geen eigen materialen mee te nemen voor de skateclinic. Aan het eind van woensdagochtend 16
mei zullen de kinderen van groep 7/8 het schoolplein opkomen met een verkeersenquête. Zij zullen vragen
aan ouders stellen wat betreft de verkeersveiligheid e.d. in Noordhoek. De wijkagent zal iets komen vertellen
over verkeersveiligheid tijdens het project op woensdag 30 mei. Op vrijdagochtend 8 juni hebben we
verkeerspleinactiviteiten voor alle groepen. Over het verkeersplein krijgt u meer informatie in de nieuwsbrief
voor juni.
Verkeersexamen groep 7-8
Op donderdag 5 april hebben de kinderen uit groep 7 en groep 8 het theoretisch verkeersexamen afgelegd.
Alle leerlingen zijn geslaagd voor hun examen. Proficiat!
Vrijdag 6 april moest in Zevenbergen het praktisch verkeersexamen worden afgelegd.
Ãlle kinderen van groep 7 en groep 8 zijn geslaagd. Gefeliciteerd!
Privacy op school
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in; de AVG. Dat is een wet waarbij privacy voor iedereen in
Europa op gelijke wijze geregeld is. Onze school merkt hier ook wat van. Er komt namelijk meer en strenger
toezicht en de regelgeving wordt aangepast aan de wereld waarin we vandaag de dag leven. Zo wordt er
meer gebruik gemaakt van (sociale) media en zijn we daardoor meer en overal ter wereld zichtbaar.
De nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt voor scholen in dat zij zorgvuldig
om dienen te gaan met het verwerken van privacy-gevoelige gegevens. Dat deden we uiteraard al, maar we
zien ons genoodzaakt om dit n.a.v. deze wet verder aan te scherpen. De gevolgen hiervan gaat u in de
toekomst ook ondervinden. Zo mogen we bijvoorbeeld geen contactgegevens van andere ouders meer
verspreiden; ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Het uitgangspunt van de wet is dat we steeds alleen
de gegevens mogen gebruiken die we op dat moment echt nodig hebben.
Het beleid rondom deze wetgeving en de manier waarop we daarmee, met alle scholen binnen onze
stichting, omspringen, kunt u vinden op www.borgesiusstichting.nl/privacy. Mocht u naar aanleiding daarvan
vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op .

Inspiratieavond: Werken in het basisonderwijs – 24 mei 2018
Onderwijs iets voor jou? Kom langs en onderzoek de mogelijkheden.
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Of misschien ken je wel iemand in je directe omgeving die over deze vraag nadenkt? Wij helpen je graag verder!
Tijdens de inspiratieavond op 24 mei a.s. maak je kennis met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn. Als
starter, maar ook als kandidaat met werkervaring buiten het onderwijs.
Je bent van harte welkom op basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten, Antoniusstraat 2
Wat kun je deze avond verwachten?
19.00 – 19.30 uur:
Inloop met koffie en thee
19.30 – 19.40 uur:
Welkom door Jos Krebbekx, bestuurder van de Borgesiusstichting
19.40 – 19.50 uur:
Onderwijs nu en in de toekomst door Niels Groels, directeur basisschool Aventurijn
19.50 – 20.30 uur:
Inspirerende informatie over het vak door huidige Pabo-studenten vanuit
verschillende studiejaren en opleidingen zoals voltijd, deeltijd, 2- jarig traject, zijinstroom
20.30 – 20.45 uur:
Pauze
20.45 – 21.30 uur:
Informatiekraampjes met informatie vanuit en over:
- Pabo: informatie m.b.t. verschillende opleidingen en mogelijkheden
- HRM-zaken: aanstelling, inschaling, carrièreperspectief, zij-instroom, etc.
- Basisscholen
- Studenten: hoe ervaren zij de opleiding en het werken in het onderwijs
21.30 – 22.00 uur:
Napraten met een drankje
Wij kijken er erg naar uit om jou meer te vertellen over dit mooie vak.
Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via m.intven@borgesiusstichting.nl
Om je zo goed mogelijk te informeren is het prettig als je in je e-mail aangeeft wie je bent, wat voor werk je nu doet, welke
opleidingen je hebt afgerond en waarom je interesse hebt in het onderwijs.
Graag tot ziens!

Schoolreis 2018.
Beste ouders/verzorgers,
Nog een paar maanden met enkele leuke activiteiten (waaronder het schoolfeest) te gaan en dit schooljaar
loopt weer ten einde. Wat vliegt de tijd!
De eerste (en grote) activiteit op de agenda van elk nieuw schooljaar is het schoolreisje. Een uitje waar alle
kinderen altijd erg naar uitkijken. Een echt uitje met de grote bus naar een speciale locatie, dierentuin,
speelpark of attractiepark.
Elk jaar opnieuw een uitdaging om er voor iedereen een leuke dag - met hopelijk mooi weer - van te maken!
Het schoolteam en de ouderraad hebben onlangs besloten om met ingang van het aankomende schooljaar
volgens een “schoolreiskeuzerooster” de locatie per jaar te gaan bepalen.
Dit betekent dat we in jubileumjaren (elke 5 jaar) naar een groot (en wellicht iets duurder) park gaan en we
onze keuze van de schoolreis al tijdig aan u bekend zullen maken, zodat u daarmee eventueel rekening kunt
houden als u zelf plannen gaat maken voor een parkbezoek met het gezin (en een ‘dubbel’ bezoek in
hetzelfde jaar wilt voorkomen).
De Sint Jozefschool bestaat komend schooljaar 95 jaar en voor de schoolreis van maandag 17 september
2018 betekent dit dat we naar............................…….

de Efteling gaan!!!

Een veelgestelde vraag is altijd of de kleuters dan wel onder- en bovenbouw niet apart op reis kunnen. Op
dit moment blijkt het niet haalbaar om deze splitsing te maken vanwege de (enorme verhoging van)
vervoerkosten die dubbel busvervoer met zich mee zou brengen, maar we blijven jaarlijks deze optie (die
onder meer afhangt van het leerlingenaantal) opnieuw onderzoeken.
Om een schoolreisje in goede banen te kunnen leiden hebben we uiteraard hulpouders nodig. U heeft zich al
op kunnen geven met behulp van de hulpouderlijst die u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen.
Dit is al weer even geleden en daarom verzoeken we hierbij de ouders die zich reeds hebben aangemeld als
begeleider om ons uiterlijk 31 augustus aanstaande (maar liefst eerder) middels een e-mail (t.a.v. de
ouderraad, per adres sintjozef@borgesius.net) te bevestigen of zij nog steeds beschikbaar zijn op 17
september 2018. Daarna kunnen wij inventariseren of we voldoende begeleiders hebben en of een
aanvullende oproep voor begeleiding nodig is.
Voor uw beeldvorming van de begeleiding voor deze schoolreis hebben we per 3 kleuters 1 begeleider nodig,
en worden vervolgens twee groepjes samengevoegd (dus lopen 2 begeleiders samen met 6 kindjes), en bij
de oudere kinderen worden de groepjes per begeleider (uiteraard) wat groter.
Een hulpouder krijgt niet diens eigen zoon of dochter in het groepje, dit om elk kind even veel aandacht te
kunnen geven en te kunnen genieten van hun schoolreis. De indeling zal t.z.t. (uiterlijk enkele dagen voor
het vertrek) bekend worden gemaakt. Ieder kind krijgt een shirt van onze school aan en een polsbandje met
een telefoonnummer om. U mag zelf zorgen voor een goed gevulde (rug)tas met eten/drinken/lekkers voor
uw kind(eren). Er zijn groepskluizen gereserveerd om een hele dag gesjouw te voorkomen.

In de eerste week van het volgende schooljaar kunt u uw kind(eren) opgeven voor de schoolreis door de
eigen bijdrage te voldoen. Dag en tijdstip voor deze aanmelding wordt t.z.t. kenbaar gemaakt via digiDUIF.
Vervolgens bekijken wij aan de hand van de aanmeldingen of en zo ja hoeveel extra hulpouders we nog
nodig hebben.
Bus- en toegangskaarten voor de Efteling zijn natuurlijk prijzig, maar mede dankzij de sponsors die we elk
jaar weer hebben voor alle verschillende activiteiten kunnen we de eigen bijdrage voor deze fantastische,
onvergetelijke dag gelijk houden aan de eigen bijdrage van vorig jaar, te weten €15,- per kind.
Tot slot:
Heeft u zich niet opgegeven als hulpouder voor de schoolreis maar zou u dat toch graag willen? Of wilt u ook
graag sponsor worden van onze schoolreis of van een andere activiteit op school (of kent u mogelijke
sponsors)? U kunt dit altijd doorgeven aan een leerkracht of de ouderraad en wij nemen graag contact met
u op.
Zoals aangegeven zal er aan het begin van het volgende schooljaar opnieuw en uitvoerig informatie over de
schoolreis verstrekt worden, maar kunt u nu de datum alvast noteren op de kalender! Onze dank gaat uit
naar een ieder die zich beschikbaar stelt.

Het team wenst iedereen een fijne meivakantoe toe.

