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Directie
De weken vliegen voorbij. Ondanks alle corona perikelen
genieten we erg. Na deze week, nog een week met
Koningsdag en dan meivakantie.
Volgende week komt het JJ op maandag. Dan zijn we i.v.m.
Koningsdag Dinsdag 27 april vrij.

De MQ test die vandaag afgenomen zou worden, is
verschoven tot na de meivakantie. Voor ons komt dit goed uit,
er zijn veel kinderen afwezig. Ik houd u op de hoogte.
Dank ook voor het invullen van de enquête! Daar zijn we blij
mee!
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan heeft u t/m 21 april
(dat is morgen al!) nog de tijd om de enquête in te vullen.
Hoe meer respons, hoe beter we kunnen inspelen op of
doorgaan met wat u vindt.

Groep 8 is vandaag gestart met de CITO eindtoets. De
eindtoets bestaat uit twee delen. Morgen zal het vervolg zijn.
Succes groep 8.

Er komen steeds meer kinderen op de step naar school. Heel
fijn en leuk, alleen deze worden in de hal binnen
geparkeerd. En dat is niet de bedoeling. Mocht uw kind op de
step komen, geef dan ook een slot mee om de step aan het
fietsenrek vast te laten zetten. In de school is GEEN
parkeerruimte voor de steps.

CJG
Namens het CJG ontvangt u in de bijlage een thema van het
CJG uit het alledaagse opgroeien en opvoeden van
kinderen. Dit keer over bewegen. Veel beweegplezier
gewenst. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert
op 11 mei de online lezing Opgroeien met Autisme, door
Bianca Toeps, voor ouders van kinderen met (een vermoeden
van) autisme. Bianca Toeps is fotograaf, website-ontwikkelaar,
hobby-vintagejager, blogger en auteur. Tijdens deze lezing
krijg je een kijkje in het leven van Bianca Toeps. Ze kreeg op
haar 26e de diagnose Autisme. Ze vertelt hoe het is om
autistisch te zijn. Meer informatie vindt u in de bijlage en op
de website.

De herinneringen voor de ouderbijdrage zijn de deur uit. Met
de versoepelingen in het vooruitzicht, hebben we stilletjes
goede hoop op weer betere tijden:
Bericht van de Ouderraad In het JJ van 6 april hebben we u
laten weten dat de schoolreis niet door kan gaan vanwege de
huidige maatregelen. In overleg met de directie en MR heeft
de ouderraad besloten de schoolreis uit te stellen naar een
nader te bepalen datum in juni in de hoop dat de kinderen
dan wel op schoolreis kunnen. Duimt u met ons mee...?
Hoewel we natuurlijk uitgaan van het meest positieve scenario
waarbij de kinderen gewoon op schoolreis kunnen, willen we
u een korting geven op de ouderbijdrage voor schooljaar
2021-2022 of zoals beloofd alsnog een deel van de bijdrage
terugstorten wanneer schoolreis onverhoopt toch niet door
kan gaan dit schooljaar.

Voor de kinderen uit groep 8 geldt dat we het deel van
de ouderbijdrage, wat voor de overige kinderen besteed wordt
aan schoolreis, zullen besteden aan het organiseren van
diverse activiteiten voor het schoolkamp. Ook het kamp voor
groep 8 zal in aangepaste vorm georganiseerd worden.
De meeste activiteiten, waaraan de vrijwillige ouderbijdrage
besteed wordt, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en Pasen
hebben we dit schooljaar alsnog in aangepaste vorm weten te
organiseren. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald dan
zult u binnenkort een herinnering ontvangen. We gaan er
immers vanuit dat schoolreis alsnog door kan gaan in juni,
hetzij in aangepaste vorm door het bijvoorbeeld dichterbij huis
te organiseren. Uiteraard staan we open voor ideeën! Alle
ouders die de ouderbijdrage reeds voldaan hebben, willen we
via deze weg heel graag bedanken!
Mocht u hier nog vragen over hebben of ideeën hebben voor
schoolreis dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via
één van de ouderraadleden of via or.stjozef@gmail.com of de
directie.

Agenda

Verjaardag
24 april

20 april: MQ test groep 3 t/m 8

Floortje

groep 8

Britt

groep 3/4

25 april

Kris

groep 7

19 t/m 23 april: oudergesprekken groep 1en 2

26 april

Femke

groep 4

23 april: schoolreis

start cito eindtoets groep 8

27 april: Koningsdag kinderen vrij
30 april: Juffendag groep 1-2
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