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OZEFSCHOOL
KIJK!

Beste ouders/verzorgers, 

Wij willen u in deze KIJK! graag informeren

over een aantal veranderingen. Om te

beginnen verandert het gymrooster vanaf

a.s. dinsdag. Meer informatie is te vinden in

een apart Parrobericht over deze wijziging.

De komende periode gymmen onze klassen

1x per week en wij streven ernaar dit in het

nieuwe schooljaar te kunnen terugdraaien

naar 2 gymlessen per week per klas. 

Wisselingen formatie per 1 april (geen grap...)

Juf Amanda komt vrijdag 1 april terug van haar zwangerschapsverlof. Zij staat weer voor groep 7/8c op

maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Marieke, die nu voor groep 7/8c staat, wil graag 3 dagen  gaan werken en

heeft affiniteit met de middenbouw. Zij gaat samen met juf Monique groep 4b draaien op woensdag,

donderdag en vrijdag. Dit biedt juf Iris de kans om ervaring op te doen in groep 1/2. Zij gaat vanaf 1 april

de onderbouwcollega's ondersteunen. In groep 7/8c draait juf Marlies de woensdagen en meester Tom de

donderdagen naast juf Amanda. Wij wensen onze collega's heel veel werkplezier in de groepen!

Gedragsspecialist 

Wist u dat wij een gedragsspecialist binnen onze eigen school hebben? Juf Wendy is in

2015 afgestudeerd aan de master Special Educational Needs. Zij heeft de specialisatie

gedrag gevolgd en dat is voor onze school een mooie aanwinst. Juf Wendy heeft

voordat zij op de Jozefschool kwam werken jaren in het speciaal onderwijs gewerkt.

Ze is voor alle leerkrachten altijd toegankelijk voor het stellen van vragen, het komen

observeren of het bespreken van casussen. Eén keer per twee weken is er tijd voor juf

Wendy om deze observaties te komen doen of tijd vrij te maken die gebruikt kan

worden voor het één op één begeleiden van leerlingen op het gebied van executieve-

of sociale vaardigheden.

Testen

Het testbeleid is gewijzigd. Het dringende advies aan leerkrachten en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8

om tweemaal per week een zelftest te doen vervalt en het wekelijks verdelen van de testen stopt. Wel

blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. U kunt altijd om testen vragen.
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Wij hebben ons op de Jozefschool verwonderd over de inzet

van onze leerlingen en ouders voor de  flessenactie. Er is ten

eerste onwijs hard gewerkt aan het maken van een geschikte

'flessenautomaat' die op de foto te zien is. Techniek moest er

wel even aan te pas komen.  Vol trots is er een plek

uitgezocht voor de automaat en de flesseninzameling kon

beginnen. Met stralende gezichten gebruiken de makers de

automaat en daarnaast is het ook fantastisch om te zien

hoeveel flessen er dagelijks binnenkomen. Wij willen u

bedanken voor het verzamelen en meegeven van de flessen

én alle andere spullen die dagelijks gebracht zijn. En wij

willen de mannen van de flessenautomaat ook bedanken.

Zonder jullie geen goed lopende inzameling...

Vragen?

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen, stuurt u dan een berichtje naar

directie.jozefmedemblik@skowf.nl. 

Leerlingen vanuit Oekraïne 

De gezamenlijke besturen van onderwijs en kinderopvang van het Samenwerkingsverband De Westfriese

Knoop en de 7 gemeenten van West-Friesland delen ook met de Jozefschool informatie over de leerlingen

vanuit Oekraïne: 

Vanuit Oekraïne hebben wij de eerste aanmeldingen van (vluchtelingen) kinderen gekregen bij gemeenten

en scholen in onze regio. Een nieuwe grote uitdaging voor ons allemaal. Het zal in onze regio voorlopig

gaan om tenminste 800 tot 1000 vluchtelingen. Iedere gemeente neemt een aantal vluchtelingen op. Wij

vermoeden dat dit het begin is van een toenemende stroom aan vluchtelingen. In overleg met het

samenwerkingsverband, gemeenten, kinderopvang en alle schoolbesturen zoeken wij naar een passende

manier om de toestroom op te kunnen vangen. We streven naar onderdak, opvang en onderwijs. Alhoewel

de overheid streeft naar het opschalen van 1e opvang/taalklassen, is dit niet overal mogelijk. In onze regio

zitten de opvanggroepen (nieuwkomersklassen) vol en hebben we te maken met een personeelstekort.

Daarom streven we gezamenlijk naar het gespreid opnemen van kinderen in onze reguliere groepen en

scholen. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de opvang of school van uw kinderen. In de groep van

uw zoon/dochter zijn of worden mogelijk al Oekraïense kinderen opgenomen. We rekenen op uw

solidariteit en die van de kinderen op onze scholen. We gaan samen doen wat we kunnen en zorgen zo goed

mogelijk voor een passende verspreiding van Oekraïense vluchtelingen. Bij regionale opschaling

overwegen we opnieuw alle opties. We houden daarbij rekening met de draagkracht van scholen en

opvanglocaties. We wensen iedereen veel succes en veerkracht bij deze nieuwe uitdaging. 


