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De allerbeste wensen!

De eerste schooldagen van 2023 zitten erop. We hebben genoten van de enthousiaste verhalen over de
kerstvakantie. Daarna zijn we lekker aan het werk gegaan. 

Wij wensen u en uw gezin het allerbeste toe voor dit nieuwe jaar. Tijdens Oud en Nieuw is het ook een moment
om even stil te staan bij wat we waarderen. Wij waarderen alle hulp die wij van ouders/ verzorgers/ vrijwilligers
krijgen op school. Deze betrokkenheid stellen wij zeer op prijs. Zonder uw hulp zouden vele activiteiten niet zo
succesvol zijn. We hopen dat we in 2023 op net zoveel hulp van u kunnen rekenen. 

Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan onze school, het kerstfeest, de circusdag en vele andere evenementen moet
er veel geregeld worden. De ouderraad neemt ons veel werk uit handen en hebben ons weer fantastisch geholpen
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw kind(eren). Wij willen de ouderraad hiervoor ontzettend bedanken!

De eerste drie weken na de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan de sfeer binnen de groepen. We willen
graag dat elke groep een veilige, gezellige groep is voor de kinderen. We doen veel samenwerkingsspelletjes en
herhalen de afspraken over hoe we het samen willen hebben in de groep. Dit noemen we de "Zilveren Weken". 

Kerstviering

Voor de kerstvakantie hebben we met alle kinderen en ouders/ verzorgers een mooie kerstviering gehad in de kerk.
De kerstmusical ‘Lichtjes in de Duisternis’ werd gespeeld door de kinderen uit groep 7 en de liedjes werden gezongen
door de kinderen van de school. Tijdens de viering werd aangegeven dat Dorpstv Achterveld opnames zou maken
van de kerstviering. Tijdens de kerstviering hebben zij met meerdere mensen gefilmd. Toen zij achteraf de beelden
bekeken, bleek dat een technische storing ervoor gezorgd heeft dat alleen de eerste minuten van de kerstviering
gefilmd zijn. Helaas is er hierdoor dit jaar geen opname van de kerstviering beschikbaar. 

Dagelijks zijn er 4 TSO medewerkers op school aanwezig om de lunchpauze te organiseren. Op dit moment
zijn wij op zoek naar nieuwe TSO medewerkers. Heeft u elke week tijd over (ongeveer 1 uur: 11.40 uur tot 12.45
uur) en vindt u het leuk om met kinderen te werken? Neem dan contact op met Ellie Hak (tel. 06-53223025) en
zij vertelt u alles over het overblijven. Ook opa’s, oma’s of grote broers/ zussen zijn van harte welkom! TSO
medewerkers ontvangen een (kleine) vergoeding.

Gezocht TSO medewerkers



Op deze studiedag staan er meerdere onderwerpen op het programma.
We starten de dag met een verdieping van Prowise GO, waar we dit
schooljaar mee gestart zijn. Prowise Go is een online leeromgeving die het
onderwijs op school ondersteunt. Binnen deze online leeromgeving maken
wij op dit moment gebruik van de software van de methode en de google
programma’s (denk aan google drive en mail). Maar binnen deze
leeromgeving zijn er meer mogelijkheden, waar wij dit schooljaar kennis
mee maken. Tijdens deze studiedag worden wij meegenomen in de extra
oefen- en automatiseringsprogramma’s: Taalzee, Rekentuin en Words &
Birds. Dit zijn oefenprogramma’s voor taal, rekenen en Engels. 

Daarna worden we door een ontwikkkelteam meegenomen in hun
onderzoek naar een nieuw toetsinstrument. Wij volgen de ontwikkeling
van uw kind(eren) middels observaties, kindgesprekken, het dagelijkse werk
te bekijken en de toetsen van de gebruikte methodes. Naast deze
‘methodetoetsen’ volgen wij de kinderen ook met methode onafhankelijke
toetsen, dit is verplicht. Op dit moment gebruiken wij hiervoor de Cito 3.0  in
de groepen 3 t/m 7 en in groep 8 de IEP toets. Een aantal jaar geleden zijn
wij in groep 8 overgestapt op de IEP toets. Bij deze toetsen wordt naast de
cognitieve ontwikkeling, meer naar het kind gekeken: ‘het kind centraal’. Wij
zijn als school erg blij met deze IEP toets. Sinds dit schooljaar heeft ook Cito
nieuwe toetsen op de markt gebracht: leerling in beeld. Dit schooljaar is een
ontwikkelteam bezig met een onderzoek naar de verschillende methode
onafhankelijke toetsen. Aan het einde van dit schooljaar hopen wij met het
team een keuze te kunnen maken voor een nieuwe toets, welke volgend
schooljaar geïmplementeerd zal worden.

Het coronavirus is helaas nog niet volledig verdwenen uit onze
maatschappij. Af en toe hebben wij medewerkers en leerlingen die positief
testen en in quarantaine gaan. In de nieuwsbrief van oktober en tijdens de
algemene ouderavond hebben wij u geïnformeerd over de 4 scenario’s en
het sectorplan Corona welke wij geschreven hebben. In het sectorplan
worden 4 fases beschreven. Vanaf de zomervakantie zitten wij  in fase 1;
Preventie. Er gelden geen specifieke coronamaatregelen, behalve dat er
zorg gedragen wordt voor een goede ventilatie en dat de
basismaatregelen gelden (handen wassen, niezen en hoesten in elleboog).
Wanneer je positief test ga je (minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen) in
quarantaine. In deze fase geven wij niet standaard coronatesten mee.
Mocht uw kind Corona gerelateerde klachten hebben, dan is het verzoek
om te testen. Mocht u een test voor uw kind nodig hebben, dan zijn deze
verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind. Ook het verzoek om aan de
leerkracht te blijven melden, als uw kind positief getest is op corona.

Agenda

Januari

9 Eerste schooldag van 2023

12 Muzikale voorstelling met DWS 

17 Ouderavond 2 Veerkracht

20 Studiedag

25 Kleuters vrij

25 Start Nationale Voorleesdagen en

Poeziëweek

27 Inloopmoment directie 8.30 – 9.15 uur

30 – 3 Verwijsgesprekken groep 8

Februari

3 Sterrenshow groep 3/4

6 Studiedag

1 Lucas van den Hudding (gr 6)

5 Dahiro Waleed Mohamed (gr 5)

9 Puck Tolboom (gr 6) 

12 Britt Tijmensen (gr 6) 

22 Yentl Eveleens (gr 1/2)

24 Jochem Boon (gr 8) 

26 Dylano van den Hengel (gr 8) 

27 Lieke van de Beek (gr 7)

30 Dana Bokkers (gr 4) 

Verjaardagen
Januari

Wist u dat u bij ons op school ook
lege batterijen kunt inleveren? De
inleverbak staat naast het keukentje.
Bedankt voor uw bijdrage! 

Lege batterijen

Coronamaatregelen 
Deze maand schuiven wij een stoeltje
aan in groep 1/2 voor Cayden. We wensen
Cayden en zijn ouders/verzorgers een
fijne tijd bij ons op school.

Nieuwe leerlingen

Studiedag 20 januari a.s.

In november hebben alle groepen muzieklessen gehad van muziekmeester
Bouwe. Deze lessen sluiten aan op de workshops van DWS die in dezelfde
periode gegeven zijn. Via filmpjes in Parro heeft u mogelijk al een beetje
kunnen meegenieten van deze muzikale samenwerking. Tijdens de lessen
hebben de kinderen in de onderbouw en de bovenbouw een mooi
muziekstuk ingestudeerd, welke zij samen met leden van DWS gaan spelen.
Op donderdag 12 januari a.s. om 13.30 uur organiseren wij een miniconcert met
leden van muziekvereniging DWS en alle kinderen. Locatie: St. Jozefschool.

Wij nodigen u hierbij van harte uit!

Concert 12 januari a.s.



Vanaf 19 januari krijgen de muzieklessen op school een vervolg met een gratis naschoolse workshop ‘Muzikale
ontdekkingsreis’ van 6 lessen. In deze workshop wordt spelenderwijs geleerd noten te lezen en samen muziek te
maken. Hierna zijn de leerlingen klaar voor een workshop op een echt muziekinstrument. Deze workshops starten
vanaf 8 maart bij DWS. Zie voor meer informatie de flyers in de bijlage en op www.dwsachterveld.nl/workshops

Aanbod DWS

In de periode van januari en de eerste week van februari worden er in de groepen 3 t/m 7 verschillende Cito
toetsen afgenomen. Daarmee brengen wij naast observatie, gesprekken en methodegebonden toetsen, de
leeropbrengsten van de kinderen en groepen in kaart. Met deze informatie kunnen wij de lessen afstemmen op
de onderwijsbehoefte van de groep en van uw kind(eren). In de maand februari schrijven alle leerkrachten het
eerste rapport voor uw kind(eren) en zult u worden uitgenodigd voor een oudergesprek in de week van 6 maart.
Wilt u het rapport van uw kind meegeven naar school?

(Cito) toetsen, rapport en oudergesprekken 

In de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
In de Parro app
Op social media van de school

Scherm delen onder schooltijd. Tijdens de lessen gebruiken wij de mogelijkheid om digitaal op het scherm van de
kinderen mee te kijken. Op deze manier kunnen wij de kinderen begeleiden in hun werk. 
Beeldmateriaal intern gebruik. Een enkele keer wordt er in de klas gefilmd, dit beeldmateriaal gebruiken wij voor de
ontwikkeling van leerkrachten en/ of studenten. Wij gebruiken dit materiaal alleen intern. 

Op het aanmeldingsformulier heeft u aangegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van
foto’s en video’s van uw kind: 

Mocht u van gedachten veranderen dan kunt u de toestemming te allen tijde veranderen. U kunt de toestemming
intrekken of juist verlenen. Dit doet u gemakkelijk via de Parro app onder het kopje 'Privacy voorkeuren'. 

Sinds de kerstvakantie hebben wij de volgende 2 items toegevoegd:

Wilt u in de Parro- app onder het kopje 'Privacy voorkeuren' aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor
bovenstaande items?
Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media (zoals Facebook of Twitter)
verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.

Social Media

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage per leerling waarvan diverse activiteiten op onze school worden
bekostigd. Van deze bijdrage worden de volgende activiteiten betaald: Sinterklaas, de kerstviering, carnaval,
paasviering, koningsspelen, juffen- en meestersdag, schoolreisje en het afscheid van groep 8. Deze activiteiten
worden georganiseerd door de ouderraad.
Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar wordt de ouderbijdrage voor het nieuwe
schooljaar vastgesteld en goedgekeurd door de aanwezige ouders. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-
2023 bedraagt € 40,00 per kind en voor groep 8: € 14,00 (voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aanvullende
bijdrage gevraagd.) 
De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen?
Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle
activiteiten die wij aanbieden.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “Schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys, ons schooleigen
administratieprogramma. U heeft eerder deze week via de Parro- app een betaalverzoek ontvangen. Door het
volgen van deze betaallink is het betalen heel eenvoudig. Goed om te weten: als beide ouders een betaalverzoek
krijgen kan de betaling slechts één keer worden uitgevoerd. Na betaling is de link voor de betaling namelijk niet meer
actief, daardoor is een dubbele betaling niet mogelijk.

Vrijwillige ouderbijdrage 

http://www.dwsachterveld.nl/workshops


QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Inloopspreekuur van Lariks

Dinsdag 21 februari 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 14 maart 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 4 april 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 9 mei 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 6 juni 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 27 juni 13.30 – 14.30 uur

voor ouders uit de gemeente Leusden
Els Brouwer is de schoolconsulent voor de St. Jozefschool vanuit Lariks.
U bent van harte welkom bij het inloopspreekuur van Lariks op school voor opvoedvragen. Of het nu gaat om
concentratieproblemen, moeite met vrienden maken, stress en spanning thuis, geen geld voor sport of
andere vragen rondom opvoeden en opgroeien. Loop gewoon even binnen en dan kijken we samen naar de
hulpvraag (vrijblijvend en kosteloos).
Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom bent met vragen op het gebied van welzijn en zorg.
Meer informatie? Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl. Tip: vul op de website de wegwijzer in en u komt snel bij
de informatie die u zoekt.

De inloopspreekuren zijn op:

Jonge broertjes en zusjes
Heeft uw kind nog jongere zusjes/broertjes, die nog niet zijn aangemeld bij ons op school? Dan vragen wij u
dit te doen. Op deze manier hebben we goed zicht op hoeveel leerlingen wij in de aankomende jaren mogen
verwachten. Een aanmeldformulier is bij Miranda of Johanna op te halen. Alvast bedankt!

Kinderen in de Bunker
Ook dit jaar neemt groep 8 weer deel aan het programma: ‘Kinderen in de Bunker’. In dit programma worden
leerlingen van groep 8 uitgenodigd in de Museumbunker aan de Langesteeg in Leusden. Daar krijgen ze
algemene en specifieke vragen die te maken hebben met onder meer de Tweede Wereldoorlog,
familieverhalen uit de oorlog, plekken in de regio waar zich gebeurtenissen in de oorlog hebben afgespeeld en
over monumenten. Naast dit bezoek wordt er ook een film gemaakt, deze is vanaf april 2023 te zien. De
eerder gemaakte films (2021 en 2022) zijn te zien op onze website: https://www.jozefachterveld.nl/wo-ii/.

Opvoeden en ouderschap 17 januari a.s.

Theatergroep Bint speelde op donderdag 10 november 2022 in de St. Jozefkerk een herkenbare en humoristische
voorstelling over het opvoeden van kinderen. De voorstelling van BINT gaf veel aanwezigen een gevoel van opluchting,
omdat andere ouders – net als wijzelf – vaak ook verwarring ervaren en maar gewoon wat proberen te doen! 

Wij nodigen iedereen graag uit voor de tweede ouderavond met als thema ‘Mindset als basis voor
Talentontwikkeling’. Heb je het idee dat jouw kind zijn talenten niet optimaal benut? Dan wordt hij mogelijk
belemmerd door een vaste Mindset. De term Mindset staat voor de manier waarop mensen denken over hun
intelligentie, talenten en kwaliteiten. Professor Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling
belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.

Tijdens deze ouderavond leren we wat de invloed van Mindset is op verschillende aspecten van ons leven.
We krijgen concrete tips en handvatten om een groeimindset bij onze kinderen (en onszelf) te stimuleren.
Wij nodigen iedereen graag uit voor de tweede ouderavond op:

Dinsdag 17 januari 2023

Locatie St. Jozefschool

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

http://www.sociaalplein-leusden.nl/
https://www.jozefachterveld.nl/wo-ii/

