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Sinterklaas op school
groep 5 t/m 8 om 12.15 uur vrij
school begint om 10.30 uur!!!
Kerstviering
Nieuwsbrief 4
start kerstvakantie
einde kerstvakantie

Algemeen
School blijft open
Zoals gisteravond bekend geworden is, blijven de scholen vooralsnog open. Wel moet er weer het e.e.a.
aangepast worden in de scholen, waarvoor we ook uw medewerking nodig hebben.
Mondkapjes en zelftesten in groep 6-7-8
Zo moeten kinderen van groep 6 t/m 8 vanaf volgende week met mondkapjes door de gangen lopen. Omdat het
ongetwijfeld even duurt voordat de mondkapjes vanuit de overheid geleverd worden, willen we u vragen uw
kind uit groep 6, 7 of 8 een mondkapje mee naar school te geven, zodat we maandag direct met deze
maatregel kunnen beginnen. Daarnaast wordt gevraagd kinderen in deze groepen
ook tweemaal per week via een zelftest te testen.

Klein maar fijn…

Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om de school ook daadwerkelijk open te houden, maar we merken
wel dat dit ingewikkeld is. We hebben al een groep in quarantaine gehad en in de andere groepen zijn
regelmatig kinderen (en leerkrachten) afwezig i.v.m. positieve testen, quarantaine of het wachten op
testuitslagen. Laten we samen proberen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan!

School begint op 6 december later!!!
Het is natuurlijk altijd weer spannend als Sinterklaas komt. Pakjesavond is toch één van de hoogtepunten in het
leven van kinderen. Omdat de ervaring leert dat het dan vaak laat wordt, beginnen we de volgende schooldag
niet om half 9, maar om half 11. Dan kunnen de kinderen met iets rustiger opstaan (misschien wel uitslapen?)
en nog even met de cadeautjes spelen, voordat ze naar school gaan. Ze mogen op die ochtend ook wel een
kleinigheidje mee naar school nemen.

Zijn uw juiste gegevens bij ons bekend?
Op het moment dat uw kind is ingeschreven op onze school nemen wij alle gegevens op in onze leerling
administratie. Soms wijzigen deze gegevens in de loop der tijd. Wij vragen u wijzigingen van; GSM, mail, werk,
huisarts, noodnummers, allergieën of medicatie direct aan ons door te geven. Wij passen dit dan aan, om
adequaat te kunnen handelen mocht dit nodig zijn. Dus heeft u een wijziging laat het ons weten zodat u erop
kunt vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is.

Boomplantdag
Op woensdag 10 november was het boomplantdag. Een mooie gelegenheid om het geheel vernieuwde
schoolplein te voorzien van de nodige beplanting. De kinderen mochten zelf tuingereedschap meebrengen en
gingen enthousiast aan de slag. Het weer zat mee en het was fijne ochtend. De Nuenense krant heeft hierover
ook een prachtig artikel geplaatst. Dit kunt u hier lezen.

Gezellige en zeer geslaagde Crea
Na een weekje uitstel hebben we samen met de kinderen op vrijdag 19 november een hele geslaagde Crea
ochtend gehad. Wat is er fijn geknutseld, gedanst en gesport en wat hebben we veel leuke eindresultaten
gezien. Het is ook fijn om te merken hoe goed alle kinderen van de hele school kunnen samenwerken. Helaas
mochten we geen ouders ontvangen maar een paar gezellige plaatjes willen wij jullie niet onthouden.

Onderwijsinhoud op onze website
Op onze website https://www.sintjozefnederwetten.nl staat sinds kort vermeld welke onderwijsinhoud er in de
verschillende leerjaren aan bod komt voor de vakken spelling en rekenen. Tijdens en na de perioden van
thuisonderwijs kregen we verschillende keren vragen van ouders over de leerstof in de verschillende leerjaren.
Reden voor ons om dit op onze website te zetten. U kunt deze inhouden vinden door te kijken onder het
tabblad “Onze school” en dan doorklikken via “Onderwijs” naar “Onderwijsinhoud” (zie onderstaande
afbeelding).

Jaarverslag MR 2020-2021
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool St Jozef in Nederwetten. Dit
jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021.
Hierbij is de gang van zaken uiteraard beïnvloed door de ontwikkelingen van COVID-19.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 door de ouders gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool St. Jozef. Vanuit
deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan
een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt
voor zowel ouders en leerlingen als personeel.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden
Zitting in MR sinds: Functie:
Personeelsgeleding:
Marian Hanenberg
September 2019 Voorzitter
Carmen Latour
September 2019
Oudergeleding:
Laura Lassouw
Januari 2018
Secretaris
Piet Grauls
September 2020 Penningmeester
Werkwijze:
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR- vergaderingen is een
jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de
aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen
conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids.
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Er zijn in het schooljaar
2020-2021 ook onderwerpen door ouders aangedragen.
Vergaderfrequentie:
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR 6 keer vergaderd. Hiervan hebben 2 vergaderingen samen met de OR
plaatsgevonden. Directeur Harold Jacobs is hierbij ook aanwezig. Gedurende het schooljaar en buiten de

vergaderingen om is de MR diverse malen bij elkaar geweest om lopende zaken te bespreken. Ook zijn diverse
zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld.
Onderwerpen/ speerpunten die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:
Onderwerpen/ speerpunten die veel aandacht
hebben gekregen tijdens dit MR-jaar

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn
ook andere onderwerpen tijdens
vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:

Schoolformatieplan & NPO begroting (
adviesaanvraag MR)
CORONA effect op schoolresultaten
Aanschaf Breinhelden voor nieuwe schooljaar
2021-2022

MR activiteitenplan 2020-2021

Bewegend leren/begrijpend lezen/ executieve
functies
Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad: samenwerken MR. MR kascontrole
voldaan.
Aantrekken nieuwe leerlingen/PR school.
Activiteiten afstemmen op schooljaar.
Groenplein uitvoeren en opleveren
CORONA ( C-19) beleid: aanpassen
schoolbeleid en aanpak van activiteiten met en
zonder ouders, thuisonderwijs ( mei 2021
school gesloten wegens C-19)

Schooljaar 2020-2021
Wij hopen met onze inzet deze positieve manier van samenwerken te kunnen blijven voortzetten. De invloed
van CORONA op de werkdruk maar ook de schoolresultaten had onze aandacht. Voor verbinding zorgde het
Groenplein zodat ouders en leraren toch contactmomenten hadden. We hielden CORONA maatregelen in stand
en hebben allemaal moeten schakelen met veranderlijke regelgeving. Naast het bespreken van actuele
ontwikkelingen voor onze school en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst van basisschool St.
Jozef onze aandacht. We zijn trots om te zien hoe de onderbouw is gegroeid. Ook het combineren van groep 67-8 is positief ontvangen door de leerlingen.
Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Uitgaven hoger dan inkomsten voor dit
schooljaar, de OR lopende rekening
had voldoende gelden om dat op te
vangen. Ondanks de beperkingen door
CORONA zijn de activiteiten voor de
kinderen, eventueel in aangepaste
vorm, door kunnen gaan.

Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste
voornemen om ook het komend
schooljaar kritisch opbouwend te
kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd.

Kids Society Erica

De BSO
Het lijkt alweer even geleden maar wij willen graag nog even een impressie
geven van onze herfstvakantie. Het was een heerlijke week met leuke
activiteiten. Zo zijn we bij de boer geweest. Hier zijn we lekker naar toe
gewandeld. Daar kregen we uitleg over de koeien en de boerderij.

Verder waren we door de locatie van Duijnhovenlaan uit Nuenen uitgenodigd
om aan te sluiten bij een les djembé. Dit was erg leuk. Wat hebben we muzikale
kinderen op de groepen. Ook hebben we spelletjes gespeeld,
soep gemaakt en heel veel gelachen en bewogen!
Nu zijn we steeds meer bezig met sinterklaas. Er wordt volop
geknutseld. Ook worden er vele gesprekken gevoerd over alle
mysteries rondom het sinterklaasjournaal. Wat is het toch leuk en spannend allemaal!
We gaan op de BSO volop van deze tijd genieten. Wat zal de sint ons dit jaar weer allemaal
brengen.

Nieuwsbrief 3 verschijnt op 24 december

Ingezonden activiteiten en mededelingen

