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Agenda november 2021 

3 november Studiedag. De leerlingen zijn vrij 

4 november  40 jarig onderwijsjubileum meester Frans + Ouderraadsvergadering 

8 november Techniekochtend basis 3 

15 november Start KC Materie 

19 november GGD schoolverpleegkundige 

1 december nieuwsbrief nr. 4 

  

 

SCHOOLFRUIT: 
Onze school is weer ingeloot en de levering van schoolfruit vindt plaats van 15 november t/m 22 april. 
We laten u van te voren weten welk fruit beschikbaar is, zodat u eventueel ander fruit van thuis kunt meegeven. 
Woensdag, donderdag en vrijdag eten we allemaal fruit tijdens de pauze. 
 
GGD NIIEUWS: 
De GGD wil u informeren over een goede site waar u terecht kunt over o.a. opvoeden en aanverwante zaken. Dit is 
de site van het Nederlands Jeugd Instituut, te vinden bij nji.nl 
In de komende nieuwsbrieven zullen we u namens de GGD over een thema informeren middels een bijlage. Dit keer 
is het thema Hoofdluis. (zie bijlage) 
 
HOOFDLUISCONTROLE  
Het mocht weer en de school is hoofdluisvrij. Fijn dat ouders weer de school in mogen. 
 
SCHOONMAAKAVOND 
Gelukkig was er een goede opkomst en zijn we deze avond flink opgeschoten. 
Wij hebben echt niet te klagen over de dagelijkse schoonmaak, maar het is heel fijn als af en toe wat zaken extra 
schoongemaakt kunnen worden, die niet in het pakket zitten van de dagelijkse schoonmaak. Denk bijvoorbeeld aan 
de binnenzijde van de kasten, de bibliotheek, materialen met name in basis 1 etc. 
Moeders en vaders, juffen en meesters….Dank voor jullie hulp. 
 
OUDERAVOND 
Donderdag 14 oktober hebben we met een aantal ouders gesproken over onze school. 
Ouders hebben hun mening gegeven en wij hebben beloofd dat we hier natuurlijk op terug komen. 
Woensdag 3 november hebben we een studiedag. Dit onderdeel staat o.a. op de agenda. 
In de volgende nieuwsbrief brengen we u verder op de hoogte. 
 
FIETSCONTROLE 
Afgelopen donderdag was de wijkagent met een collega op school om de fietsen van de kinderen te controleren. 
Gelukkig waren er maar weinig opmerkingen. Het blijft zaak om in deze donkere tijden de fietsen van de kinderen 
regelmatig te controleren. Zeker de verlichting verdient extra aandacht. 
 
 

St. Jozefschool Azewijn 
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KINDERBOEKENWEEK 
Bijna 2 weken is er extra veel aandacht geweest voor lezen en boeken. 
Samen gelezen, voorgelezen aan elkaar, bezoeken aan de bibliotheek en nog veel meer leuke activiteiten. 
Deze periode is altijd een hele prettige tijd op school en voor de leesontwikkeling van onze kinderen natuurlijk ook 
een hele belangrijke. 
 
OUDERBIJDRAGE (een reminder, wat de respons was nog niet erg hoog) 
 

 

 

 

 

   St. Jozefschool 
    7045 AG Azewijn 

   0314-651527 
          NL 98 RABO 0326682457 

 

 

Azewijn, 13 oktober 2021 

 

Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 

Beste ouders/verzorgers,  

De ouderraad van de school beheert het schoolfonds. Met de ouderbijdrage wordt een groot aantal 
evenementen bekostigd die niet door de overheid vergoed worden.  Hierbij kunt u denken aan de organisatie en 
aankleding van Sinterklaas, Kerst, carnaval en koningsdag. Hierbij ondersteunt de OR het team in de vorm van 
activiteiten en neemt de OR de kosten voor haar rekening die met deze activiteiten gepaard gaan. 
Deze geldelijke bijdrage hiervoor is afkomstig van o.a. de ouderbijdrage.  
 
Ook voor het schooljaar 2021-2022 zijn er activiteiten gepland.  
De ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar € 25,- per kind.  
Dit bedrag omvat alle activiteiten binnen het schooljaar, behalve de 4-daagse, schoolreisje en schoolkamp. 
 
We zouden u een betaalverzoek/tikkie willen sturen voor de betaling van deze bijdrage.  
 
Hiervoor hebben we het volgende nodig; 
Naam kind (kinderen): 
Mobiel nummer: 
 
U stuurt een mail naar or.jozef@pro8.nu met de volgende gegevens en u ontvangt van ons een betaalverzoek/tikkie. 
 
Mocht u het bedrag niet in 1x kunnen voldoen, neem dan contact op met de directie van school. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad van de St. Jozefschool 
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ONGEWENST GEDRAG: (ook dit is een herhaling) 
 

We willen o.a. de regels rondom ongewenst gedrag verduidelijken, niet omdat we nu ontevreden zijn, 
maar we willen wel eenduidigheid voor de leerlingen en de leerkrachten.  
Zo houden we samen een plezierige werksfeer.  
  
Onze defenitie van ongewenst gedrag:  

-De groep wordt gestoord   
-Een ander wordt gekwetst / pijn gedaan   
-Niet volgen van regelgeving en/of opdrachten   

  
De volgende acties worden genomen voor basis 2 en 3. Het blijft natuurlijk maatwerk, maar de kaders zijn 
gegeven en worden ook besproken met de leerlingen.  
   

1. We spreken de leerling aan en benoemen het niet gewenste gedrag  
2. Bij herhaling wordt de consequentie benoemd:  
    De leerling wordt tijdelijk uit de groep geplaatst om af te koelen. De verstoring in de   
    groep wordt opgeheven.  
    Na schooltijd haalt de leerling de verloren lestijd in.  
3. De ouders worden op de hoogte gebracht.  
  
In basis 1 wordt de leerling natuurlijk ook aangesproken op zijn/haar gedrag, maar wordt de consequentie 
aangepast aan de leeftijd en het ongewenste gedrag. Dit is dan maatwerk.   
   

VERVANGINGEN OP ONZE SCHOOL: (en deze is ook herhaald) 
 

De afgelopen periode hebben we 4 keer vervanging nodig gehad en telkens hadden we de grootste moeite 
om deze op te vullen.  
De volgende stappen worden altijd genomen om tot vervanging te komen:  
Vervanging:  
-vervanging aanvragen bij PON (Personeelscluster Oost-Nederland)  
-intern oplossen door de inzet van de duo-partner.   
-Intern oplossen door de inzet van collega ’s die niet werken op de betreffende dag  
-inzet oud-collega ’s die bijv. gepensioneerd zijn   
  
Als het voorgaande geen oplossing biedt, dan moeten we collega 's inzetten, die wel op school zijn, maar 
andere taken hebben.   
  
verschuiving van taken:   
-inzet van leerkrachten die geen groepstaken hebben (bv. RT, vakspecialisten) *)  
-IB-er / directeur voor de groep: (willekeurige volgorde) (max 1 dag) *)  
  
*)Opmerkingen:  Aangezien hun eigen werk blijft liggen, is dit geen blijvende oplossing. Hun inzet is 

zeer afhankelijk van o.a. al geplande afspraken, beschikbare tijd, etc  
       
verdelen van de groep:   
Indien er geen vervanging beschikbaar is, dan verdelen we de leerlingen in 2 groepen,   
nl. groep1-2-3-4 en groep 5-6-7-8.  
Het verdelen van de groepen is voor maximaal één dag   
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groep thuis laten:   
Zijn bovenstaande mogelijkheden uitgeput, dan wordt besloten de betreffende groep thuis te laten, met 
daarbij de volgende afspraken:  
* niet de eerste dag  
* ouders op de hoogte stellen  
* alle andere stappen voor het vinden van een vervanger zijn doorlopen.  
  
Daarna worden groepen per toerbeurt thuis gelaten, te beginnen met de groep waarvan de leerkracht afwezig is. En 
om niet alle leerlingen de dupe te laten zijn, willen we bij toerbeurt de pijn delen.  
De directeur geeft aan welke groepen er in de daaropvolgende dagen thuis blijven.  

  
We hopen niet dat we hier terecht gaan komen, maar u begrijpt dat we soms ook niet anders kunnen.   
 
 


