Nieuwsbrief
Juli 2021
Agenda
Datum
9 juli
10 juli t/m 22
augustus
23 augustus

Activiteit
Laatste schooldag: 12.00 uit
Zomervakantie

Groep
1 t/m 7
1 t/m 8

Eerste schooldag

1 t/m 8

Laatste en eerste schooldag
Op 9 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen starten op de huidige tijden (8.15u of 8.30u). Gedurende
de ochtend zijn de kinderen nog gewoon in de klas, met de reguliere pauzes. Rond 11.45u komen alle
kinderen naar het plein, elke groep op een eigen plek en op afstand van elkaar. Daar krijgen ze een ijsje.
Iets voor 12u tellen we met z’n allen af tot het moment waarop de vakantie écht begint.
U bent als ouders van harte welkom om bij het aftelmoment aanwezig te zijn. Om 11.50u zal het hek
opengaan en kunt u een plekje zoeken op het plein, voor de fietsenstalling. We vragen u rekening te
houden met de onderlinge afstand. De kinderen blijven bij hun eigen groep tot er is afgeteld, daarna
kunt u uw kind bij de eigen leerkracht ophalen. De leerkrachten blijven op het plein om nog even gedag
te zeggen.
Op 23 augustus gaan de deuren weer open voor het nieuwe schooljaar. We kunnen op dit moment nog
niet voorzien hoe het er op dat moment voorstaat wat het coronavirus betreft en welke maatregelen er
op dat moment van kracht zijn. We gaan er op dit moment van uit dat in elk geval de schooltijden niet
meer aangepast hoeven te worden en dat alle groepen gewoon om 8.30u starten en om 14.45u uit zijn
(op de lange dagen). Houd tegen die tijd de mail in de gaten voor eventuele wijzigingen.
Sem is geboren
Hoera, juf Pauline heeft een zoon! Hij heet Sem en is geboren op 22 juni. Alles gaat goed met moeder en
kind (en vader Maikel).

Vacature kleuters
Helaas heeft gr. 1/ 2 A leerkracht Laurentine een andere baan na de zomervakantie. Hierdoor hebben we
een vacature voor twee dagen bij de kleuters.
In deze tijd van landelijk lerarentekort is alle hulp bij het vinden van een goede leerkracht welkom.
Hierbij vindt u dan ook de link naar de vacature om aan bekenden en op social media te verspreiden.
https://www.dejosephschool.nl/vacatures
Formatie kleutergroepen
De ouders van de kinderen die aankomend schooljaar in groep 1/ 2 zitten, hebben hier al bericht over
gehad. Hierbij aan alle ouders:
Groep 1 /2 A: Marlies Timmers (ma, di, woe), vacature (do, vr)
Groep 1/ 2 B: Nienke de Greeuw (ma, di, woe), Petra de Vré (do, vr)
Groep 1/ 2 C: Maaike Koelemij (ma, di, do, vr), Petra de Vré (woe)
Voorstellen Wouter
Beste kinderen en ouders,
Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Wouter Kleijer. Ik ben 47 jaar en woon samen met
mijn vriendin en onze twee kinderen in Aerdenhout. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in
Amsterdam gewerkt. Daar heb ik lesgegeven aan groep 4 t/m 8. Naast mijn werk vind ik hardlopen en
lezen leuk om te doen.
Het is nu de laatste week van het schooljaar en alweer tijd om afscheid te nemen van groep 6. Een hele
leuke groep die super gemotiveerd is. Allemaal toppers. Volgend jaar ga ik groep 5 lesgeven en ik heb er
nu al zin in.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!

Wouter
Afscheid interim
Na een aantal maanden als interim-directeur op de Josephschool draag ik het stokje nu over aan
directeur-bestuurder Mike Noordhoek. De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van zorgen
voor rust en stabiliteit en van de voorbereidingen voor aankomend schooljaar. Ik heb een heel fijne tijd
gehad en ben onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van het team. Ik wens Mike Noordhoek
heel veel plezier en succes op deze mooie school!
Marloes Speelman
Nieuws vanuit de MR
In de nieuwsbrief van juni zijn alle ouders geïnformeerd over de aanvraag van de NPO-gelden.
Het Nationaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende
2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.
Op de Josephschool is de afgelopen periode een schoolscan gemaakt om zicht te krijgen op de
ondersteuningsbehoeften op school-, groeps- en individueel niveau. Op basis van deze analyses, is een
plan voor de komende 2 jaar gemaakt, waarmee de inzet van de NPO-gelden.
Het NPO-plan is in de MR besproken en nader toegelicht aan de hand van gestelde vragen. Tijdens deze
bespreking is ons duidelijk geworden, dat er een zorgvuldig proces is doorlopen, waarbij het team van de
Josephschool goed geïnformeerd en meegenomen is. Op basis van deze informatie heeft de MR een
positief advies gegeven op het gemaakte plan en de hieruit voortkomende interventies. De MR houdt de
komende jaren toezicht op het NPO, waarbij de nadruk ligt op de uitvoering en de effecten van het plan.
Ook is het formatieplan besproken, waarin de inzet en verdeling van de FTE’s binnen de school wordt
verantwoord. De PMR (personeelsgeleding) heeft met het formatieplan ingestemd, de OMR
(oudergeleding) heeft van haar adviesrecht gebruik gemaakt door verduidelijkingsvragen te stellen.
Wij wensen jullie voor nu een fijne zomer en ook in het nieuwe schooljaar houden wij jullie weer op de
hoogte van de actualiteiten in de MR!
Groeten van de MR:
Karianne van de Sande (voorzitter, moeder van Maup, groep 6),Bert van Dijk (vice-voorzitter, vader van
Lieze en Kaan, groep 1/2), Marije Pegels (moeder van Teun, groep 6 en Annelien, groep 8), Maaike
Dorjee (leerkracht groep 5), Katja Willemse (leerkracht groep 8).
Wil je iets met ons delen of heb je een vraag? Dat kan altijd via mr@dejosephschool.nl
NPO gelden
Zoals u in bovenstaand stuk van de MR en ook al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we de
afgelopen periode bezig geweest met het maken van de schoolscan en het bepalen van de besteding van
de NPO gelden. Voor de Josephschool gaat het aankomend schooljaar om een bedrag van €150.048,24.
Om in kaart te brengen waaraan dit extra geld het best besteed kan worden, heeft iedere school een
schoolscan gemaakt. Ook voor de Josephschool is deze opgesteld.
Er is gekeken naar toetsresultaten, informatie uit oudergesprekken, ons sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem Zien en groepsbesprekingen van de intern begeleider met de leerkrachten. Op basis
van al deze gegevens hebben we een conclusie proberen te trekken over de invloed van corona op de

kinderen op Josephschool en zijn er vervolgens korte- en langetermijn interventies opgesteld.
We willen natuurlijk allereerst dat de leerlingen die de periodes van schoolsluiting hebben meegemaakt
profiteren van het extra geld, maar daarnaast ook dat we investeringen doen die de Josephschool een
nog betere school maken voor alle kinderen die hier nu zijn en die er nog komen.
Schoolscan
Uit de schoolscan kwam naar voren dat op schoolniveau de gemiddelde toetsresultaten over het
algemeen gelukkig gelijk zijn gebleven. Op individueel niveau zagen we meer invloeden door de periodes
van schoolsluiting en is er een aantal leerlingen waarbij de resultaten niet naar verwachting zijn.
Tijdens de lockdown (en ook nog wel in de periode daarna) is er minder aandacht geweest voor
thematisch werken en creatieve vorming. Ook merkten we dat de groepsdynamiek na vooral de tweede
lockdown in een enkele groep wat verstoord was. Bij de kleuters zagen de leerkrachten dat het wennen
aan school en de groep voor sommige kinderen extra lastig is geweest. De jongste kleuters hebben geen
'normale’ start van hun kleuterperiode gehad.
Verder kwamen de executieve functies van een aantal kinderen naar voren in met name de
groepsbesprekingen en oudergesprekken, met de behoefte hier extra op in te gaan zetten.
Naast dit alles hebben lopende schoolontwikkelingen door de schoolsluiting en de online vergaderingen
en studiedagen enige vertraging opgelopen en zou een extra investering in ICT en een schoolbibliotheek
ook wenselijk zijn.
Dit alles leidt tot het volgende:
Extra investeringen
Extra R.T. voor leerlingen die leervertraging hebben opgelopen
Training groepsvorming/ sociale vaardigheden
Training executieve functies individuele leerlingen
Investering schoolbibliotheek
Extra investering ICT
Extra kleine groepen 1/ 2 (behoud derde kleutergroep)
Extra geld voor de lopende schoolontwikkelingen op het gebied van o.a. lerend spelen, rekenen en
zelfstandig werken
Natuurlijk is er ook nog onze gewone financiering waaruit van alles wordt betaald. Dit hierboven zijn
alleen de extra investeringen uit de NPO gelden.
Vakantielezen
Elk jaar weer blijkt dat kinderen, die tijdens de langere vakanties weinig tot niet lezen, moeite kunnen
hebben met het weer opstarten van het lezen als de scholen weer beginnen. Dit wordt ook wel de
‘vakantiedip’ genoemd. Deze dip is groter bij kinderen, die moeite hebben met lezen. Op de
Josephschool stimuleren we de kinderen om ook in vakanties te blijven lezen, maar dit vraagt ook een
stukje begeleiding van u als ouder. Er zijn inmiddels veel initiatieven, die kunnen helpen bij het blijven
lezen in de vakantie:
-

Boek ‘n trip: een actie van de Bibliotheek, waarbij kinderen online kunnen lezen via een app.
Tussen 1 juli en 31 augustus kunnen kinderen tot 18 jaar gratis boeken lezen op een computer,
tablet of telefoon. Meer informatie: https://www.bibliocenter.nl/tp/boek-n-trip.html

-

-

Zomerlezen via de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze site geeft veel tips om de vakantiedip te
voorkomen. Ook vindt u er een leesbingo om uw kind te stimuleren regelmatig minimaal 15
minuten te blijven lezen.
Meer informatie: https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten/zomerlezen.html
Tips om het lezen leuk te houden zijn o.a. te vinden via
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/
In dit artikel is meer informatie te vinden over de vakantiedip, ook met tips:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2020/03/Lijn-3-WhitepaperZomerlezen.pdf

Helpt u mee om de vakantiedip te voorkomen?
Afscheid groep 8
Gisteren hebben we in Caprera afscheid genomen van een heel bijzondere groep 8. Na ‘Corona de
musical’ werden alle achtste groepers nog even persoonlijk in het zonnetje gezet. We zullen ze missen en
wensen hen heel veel plezier op de middelbare school!
Bijlages
Bij deze nieuwsbrief drie bijlages:
- Nieuwsbrief GGD, over testen van kinderen voor de start van het nieuwe schooljaar.
- Les Petits, over hun zomervakantie aanbod voor kinderen van 9+.
- Aanbod CJG.

Het team van de Josephschool wenst jullie een heel fijne zomervakantie!

