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NIEUWSFLITS nr . 8

Nieuws van de directie
Wat fijn dat we afgelopen maandag gewoon mochten
starten en fysiek onderwijs konden geven!
Ondanks alle positieve berichten over de mate van
klachten bij de Omikron variant zijn de besmettingscijfers flink stijgend. We hopen a.s. vrijdag 14-1 meer
informatie te krijgen bij het nieuwe persmoment.
Zodra er meer duidelijk is zullen wij u hier uiteraard
over informeren wanneer dit betrekking heeft op de
maatregelen zoals we die op dit moment hanteren.
Beste ouders/verzorgers,
De beste wensen voor 2022! Bij een nieuw jaar horen
goede voornemens. Hierbij wil ik u informeren over
mijn besluit om mijn werkzaamheden als schoolleider
op de St. Jozefschool te beëindigen. Deze week heb ik
hierover mijn team en de MR ingelicht. Na twintig
jaar schoolleiderschap, waarvan bijna tien jaar op
deze fantastische school, is het tijd voor een vervolgstap in mijn loopbaan. Welke stap dat zal zijn, is nog
niet bekend. Ik vind het fijn (en ook een beetje spannend) om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging,
waarin mijn ervaring en competenties ingezet kunnen
worden en waarin ik iets nieuws kan leren. Daar heb
ik zin in.
Ik kijk met trots en tevredenheid terug op wat er allemaal is bereikt en gerealiseerd in de afgelopen jaren.
Met plezier denk ik terug aan alle fijne contacten met
collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen
bij onze school. Kindcentrum 6gehuchten, waar onze
school deel van uitmaakt, heeft ècht een warm hart
voor elkaar, in goede en in slechte tijden. Hartelijk
bedankt daarvoor.
Tot mijn vertrek zal ik me blijven inzetten zoals u van
mij gewend bent. Het Eenbes bestuur zal samen met
het team en de MR binnenkort starten met gesprekken over mijn opvolging. Over het tijdstip en de organisatie van mijn afscheid op de St. Jozef volgt binnenkort meer informatie.
Mocht u hierover met mij in gesprek willen gaan,
u bent van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, Bernie Kooistra RDO

Donderdag 13 januari 2022

Bericht vanuit de MR
Op woensdag 12 januari hebben we onze 3e MR-vergadering gehouden. De directie heeft een kwaliteitskaart opgesteld om de komende rapporten vorm te
geven. Samen met het personeel zijn zij bezig met het
herijken van de visie. Als afsluiting daarvan zouden er
dan ook passende rapporten moeten komen. Voor
het komende schooljaar worden er wat aanpassingen
gedaan in het huidige rapport. Er komen bijvoorbeeld
opmerkingen over het leerproces van de kinderen en
ook krijgen ouders de vraag om hun kijk op hun kind
te geven. Verder worden er geen cijfers meer gebruikt maar beschreven beoordelingen.
Wat betreft de huisvesting is er een nieuwe beleidsmedewerker bij de gemeente die samen met directie
op zoek wil gaan naar mogelijkheden om de problemen rondom huisvesting aan te pakken. De MR blijft
hierin actief een vinger aan de pols houden.
Verder is het schoolplan en het vakantierooster goedgekeurd. De PMR geeft aan weinig tijd te hebben
voor studiedagen het komende jaar, als MR willen we
daarin actief meedenken om het personeel op een
fijne manier te laten werken aan het visietraject.
Aan het eind van de vergadering zijn we vooral bezig
geweest met het updaten van het statuut en het reglement van de MR.
Oproep inschrijven 3-jarigen
Is uw zoon/dochter 3 jaar en nog niet ingeschreven
op onze school? Dan vragen wij u vriendelijk om op
korte termijn een afspraak te plannen met school zodat we samen via Teams een aanmeldgesprek kunnen inplannen en de inschrijving in orde kunnen maken.

Graag Tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden MT

Jarigen
Tot 27 januari 2022
13 jan

Doris

5A

14 jan

Teun

5B

15 jan

Lynn

7A

15 jan

Lowie

8B

17 jan

Max

5A

17 jan

Olivier

3A

18 jan

Nora Jane

5A

19 jan

Niels

0-1-2B

21 jan

Ties

0-1-2D

21 jan

Raf

6A

22 jan

Rick

8B

22 jan

Luuk

0-1-2D

23 jan

Dominic

7A

24 jan

Daan

6A

24 jan

Jules

0-1-2C

24 jan

Mike

5A

25 jan

Luca

5B

25 jan

Fabian

8B

26 jan

Liz

0-1-2C

26 jan

Esmée

4A

26 jan

Sophie

6B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 18 jan:
Di. 26 jan:
Wo. 26 jan:

OV-vergadering
GMR-vergadering
GMR-event
Voorleesontbijt

