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OZEFSCHOOL
KIJK!

Beste ouders/verzorgers, 

Een voorjaarsvakantie verder weer

een nieuwe KIJK! We hebben u na een

lange tijd weer  in onze school mogen

ontvangen. Fijn! Wij hopen dat u een

goed gevoel heeft gekregen bij

binnenkomst. Wij willen u erop

attenderen uw kind(eren) zelfstandig

naar binnen te laten gaan. In groep 1/2

kunt u twee keer per week uw

zoon/dochter naar de klas brengen, u

kiest zelf welke dagen. 

Lerarentekort

We hebben nog steeds te maken met een

landelijk lerarentekort. We zijn onwijs

dankbaar voor onze flexibele collega's, zij

komen geregeld een extra dag werken. Doordat

we ernaar streven dagelijks alle groepen

onderwijs te kunnen bieden, moeten we soms

de geplande taken laten liggen. De extra

ondersteuning valt dan bijvoorbeeld weg. Op

deze manier zorgen wij er samen voor dat er

niet vaak groepen thuis moeten blijven. Wij

zijn heel erg blij met jullie, collega's!

Schoolgebouw 

Wij willen u laten weten dat we aandacht

hebben voor het gebouw en geregeld bezig zijn

met het onderhoud. Onze medewerker van het

onderhoudsbedrijf is vaak in ons gebouw te

vinden om ervoor te zorgen dat we zonder

belemmeringen kunnen leren.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt veel van onze

leerlingen, leerkrachten en u bezig. Sommigen raakt

het direct, omdat er bijvoorbeeld familie woont.

Zoals u thuis misschien ook kunt merken wordt er

door leerlingen onderling over gesproken. Meerdere

organisaties hebben gratis lesmateriaal opgesteld dat

gedeeld kan worden in de klas. Op deze manier

helpen wij onze leerlingen om gevoelens en vragen

te uiten en de situatie te leren begrijpen. 
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We eindigen onze KIJK! met een verwondering. Nicka en

haar vriendinnen hebben het initiatief genomen om geld

in te zamelen tegen de oorlog in Oekraïne. Met stralende

gezichten kwamen de meiden de school in om prachtige

bloemen aan de meesters en juffen te verkopen. Niet

iedereen had contant geld bij zich en de meiden namen de

moeite om nogmaals terug te komen. Fantastisch! Nog

leuker nieuws is misschien wel dat er 390 euro is

opgehaald met de bloemenverkoop voor Oekraïne! Nicka

en haar vriendinnen willen iedereen bedanken. Wij hopen

dat jullie geldbedrag een einde gaat maken aan de oorlog.  

Batterijen inleveren

Wist u dat…

…wij op de Jozefschool batterijen inzamelen?

…de opbrengst voor de ouderraad is?

…de kinderen op school hier allemaal van

profiteren tijdens de gezellige activiteiten op

school?

 

Je staat er niet vaak bij stil, maar ook bij jullie

thuis zijn er vast tientallen lege batterijen te

vinden. Wist je dat ze nog vol pluspunten

zitten? Ingezamelde batterijen leveren

namelijk waardevolle metalen op, zoals ijzer,

lood, zink, mangaan, kobalt, nikkel en

cadmium. Daar worden weer nieuwe

producten van gemaakt zoals fietsen,

brilmonturen, pannen, bestek, leidingen of

dakgoten… en nog veel meer. In elke lege

batterij zit nog een plus. Die kunnen we goed

gebruiken! Lever je lege batterijen daarom in!

De bak hiervoor staat in de gang naast de

gevonden voorwerpen. 

Bedankt namens de ouderraad!

Villa Pinedo 

Meester Jesse geeft niet alleen les in

groep 6B, maar hij werkt in zijn vrije tijd

ook als vrijwilliger bij Stichting Villa

Pinedo. Stichting Villa Pinedo

ondersteunt kinderen met gescheiden

ouders tussen de 10 en 23 jaar om de

negatieve effecten van een scheiding zo

veel mogelijk te beperken. Villa Pinedo is

de grootste en enige

vrijwilligersorganisatie in Nederland

(bijna 450 vrijwilligers tussen de 18 en 26

jaar) die online maatjes met gescheiden

ouders koppelt op basis van

ervaringsdeskundigheid. Villa Pinedo is

geen hulpverleningsinstantie, maar biedt

een plek waar kinderen en jongeren alles

wat er in hun hoofd en hart omgaat,

rondom de scheiding van hun ouders,

kunnen delen. Voor (bijna) gescheiden

ouders biedt de website betekenisvolle

informatie en ervaringen aan om uw

kind zo goed mogelijk te kunnen

begeleiden: www.villapinedo.nl/ouders.   


