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Beste ouders/verzorgers, 

Wat hebben wij weer zin om jullie maandag te ontvangen! We starten de dag met Druppie, hij

stimuleert ons om goed water te blijven drinken. Ook heeft hij voor iedereen een verrassing

meegenomen.  's Middags sluiten we de eerste schooldag feestelijk af met een schuimparty. Wilt u

uw kind een (oud) wit shirt meegeven, deze gaan alle leerlingen versieren in de klas en gebruiken

tijdens de schuimparty. Wilt u een extra wit shirt meegeven als u deze over heeft? Om 14.00 bent

u welkom om met ons mee te feesten of veilig toe te kijken... U kunt uw kind daarna gelijk mee

naar huis nemen. De kleuters kiezen voor een bellenblaasparty i.p.v. schuimparty.  Wilt u uw kind

een bellenblaas meegeven? Op school hebben wij extra bellenblaas als het niet lukt . Zij vieren het

tijdens het buitenspeelmoment in de middag. U kunt uw kind vanaf 14.00 ophalen uit de klas. 

Ontvanggesprekken 

Van 12 september tot en met 23 september houden wij

ontvanggesprekken. Alle leerkrachten openen maandag 29

augustus om 15.00 uur in Parro de gespreksplanner.

Tijdens het ontvanggesprek vinden wij het belangrijk om

te horen hoe het met het kind en u gaat en wat u belangrijk

vindt om te delen. Wij nodigen daarom ook alle kinderen

van groep 3 t/m 8 uit bij het gesprek. Wij vinden het

belangrijk dat een gesprek gevoerd wordt met uw kind, in

plaats van over uw kind. 

Leerplicht 

Wij willen graag dat onze leerlingen dagelijks op

tijd in de klas zitten. Het is heel vervelend als

leerlingen te laat komen, omdat het de les

verstoort. Maar bovenal gaat het ten koste van

kostbare onderwijstijd. Veelvuldig te laat

komen zorgt voor een (grotere) achterstand. We

spreken van ongeoorloofd te laat komen als een

kind zonder geldige reden te laat in de les is. Te

laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt

gezien als ongeoorloofd verzuim. Komt een

leerling te laat, dan zal de leerkracht een

melding maken in het administratiesysteem

ParnasSys. Bij drie keer te laat komen,

onderneemt de school actie met de 3-6-9

regeling. Drie keer te laat: ouders ontvangen een

bericht van de leerkracht. Zes keer te laat:

ouders ontvangen een bericht van de directie.

Negen keer te laat: er wordt een melding gedaan

bij de leerplichtambtenaar. Uw kind is vanaf 5

jaar leerplichtig en mag dan ook niet zomaar

buiten de schoolvakanties en vrije dagen om

niet zonder geldige reden afwezig zijn. Wilt u

een verlofaanvraag doen, dan kunt u het

formulier bij ons op kantoor ophalen. Twijfelt u

over een geldige reden tot afwezigheid? Deze

staat op het formulier of u kunt even bellen. 

Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werker

Lavina Hof, onze schoolmaatschappelijk werker, is

onderdeel van het ondersteuningsteam van de school.

Hierin kunnen hulpvragen of zorgen met haar gedeeld

worden en denkt zij mee in de hulpvraag die gesteld wordt.

Daarnaast kunt u als ouder ook terecht voor individuele

vragen. Lavina biedt individuele ondersteuning als u

problemen ervaart in uw thuissituatie, in de opvoeding van

uw kind(eren) of zorgen om de (sociale) ontwikkeling van

uw kind(eren). Met trots delen wij met u dat onze

schoolmaatschappelijk werker elke tweede vrijdag van de

maand een inloopspreekuur biedt op de Jozefschool van

8.20 uur tot 9.20 uur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u

vragen stellen of advies vragen. Ook kunt u haar bereiken

via lavina.hof@medemblik.nl. 



Marleen van der Helm                                                                                                      directie.jozefmedemblik@skowf.nl 

Marloes Abelen                                                                                                                 0227-542146

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen?

U kunt altijd bellen of mailen. 

Workshop Woensdag

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op de Jozefschool

naast de cognitieve vakken ook lessen in cultuuronderwijs

krijgen. Dit schooljaar hebben we dit een andere vorm

gegeven. Elke woensdag van 11.00-12.00 uur hebben alle

kinderen Workshop Woensdag. Zij krijgen gedurende het

schooljaar in blokken van drie lessen een workshop binnen

het vakgebied cultuuronderwijs aangeboden. Zo wordt er

bijvoorbeeld tekenen, drama, textiele werkvormen en dans

aangeboden. Ook komen multimedia en film aan bod.

Kinderen gaan bijvoorbeeld zelf stopmotionfimpjes maken.

De leerkrachten zetten hierbij hun eigen expertise in en

zullen in verschillende groepen hun workshops gaan geven

tijdens de Workshop Woensdag. Daarnaast krijgen de

kinderen van de groepen 4 tot en met 8 muziekles van een

muziekdocent. Meester Lieuwe gaat de kinderen veel over

muziek leren, hij laat ze kennismaken met diverse

instrumenten en gaat natuurlijk ook zingen. De kinderen

van de groepen 1, 2 en 3 krijgen muziekles van hun eigen

leerkracht. We hebben er zin in!

Juf Charlotte

Charlotte Mooij, afgestudeerd onderwijsassistent en

gestart met de opleiding Pedagogisch educatief

professional, komt bij ons werken! Wij kijken uit naar de

samenwerking en hebben er vertrouwen in dat zij onze

leerlingen op een fijne manier gaat begeleiden. 

Bewegingsonderwijs

Wij balen enorm dat wij nog geen vakdocent gym hebben

gevonden. De eerste schoolweek vinden er geen gymlessen

plaats voor de groepen 3 t/m 8. De komende tijd geven de

leerkrachten die een bevoegdheid hebben de eigen

(parallel)groep  gym in de sporthal van de Muiter. U krijgt

nog te horen op welke dag uw kind gym heeft en of dit één

of twee keer per week is. Wij streven ernaar dat we zo snel

mogelijk alle groepen bewegingsonderwijs vanuit een

doorgaande leerlijn kunnen bieden door een vakleerkracht.

Achter de schermen zijn wij druk bezig. Als u vragen of tips

heeft, kom gerust! 

Medezeggenschapsraad

Wist u dat juf Maaike, juf Petra en juf Charlotte in onze

MR zitten? Zij werken samen met Arnoud Braak,

Barbara den Hartog en Natalie Postma. We kijken weer

uit naar een sterke samenwerking! In de schoolgids leest

u meer informatie over de rol van de MR binnen onze

school.

Schoolgids

De schoolgids van schooljaar 2022/2023 wordt vóór

aanstaande maandag met u gedeeld op Parro. In de loop

van de week kunt u de nieuwe versie ook op onze

website verwachten. In de schoolgids staat veel

praktische informatie over de school en alles

daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast

voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar én het

onderwijs er dit jaar uit? De overheid vindt sommige

onderwerpen voor de schoolgids zo belangrijk, dat deze

in de wet zijn opgenomen.

Wij kunnen niet wachten om onze leerlingen

weer te ontvangen in onze vernieuwde ruimtes!

We hebben een Techtoko opgestart bij de ingang

van het kleine plein, de aula wordt een werkplek

voor leerlingen én er zijn daar binnenkort

bijzondere boeken te vinden. Er zijn door de hele

school boekenkasten te vinden en sommige

klassen zijn voorzien van een eigen lees-

bieb/hoek. Het lokaal van groep 4 is vernieuwd;

er ligt een nieuwe vloer, er hangen nieuwe

gordijnen én er zit een fris kleurtje op de muur. 


