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Toelichting op de kalender
In deze kalender vindt u het overzicht van een groot deel van de
activiteiten van de Josephschool. Verder vindt u informatie over
de meest belangrijke afspraken van de school. Hieronder staat
een korte toelichting op de belangrijkste activiteiten.
Informatieavond
Tijdens deze avond ontvangen de ouders inhoudelijke en
praktische informatie over het reilen en zeilen van de groepen.
De informatieavond is bestemd voor ouders van leerlingen in
groep ½, groep 3 en groep 8. De overige groepen ontvangen de
praktische informatie via Schoudercom. Voor de groepen 4 wordt
een informatieavond over het werken met Snappet
georganiseerd en voor de groepen 8 is er jaarlijks een avond
over het Voortgezet Onderwijs. Voor de kennismaking met de
leerkrachten organiseren we Kind-Ouder Gesprekken.
Kind-Ouder Gesprekken
Dit is een gesprek tussen het kind, de ouders en de
leerkracht(en) van de groepen 5 t/m 8. Met dit gesprek willen we
aan het begin van het schooljaar beter in beeld krijgen wat het
kind van ons nodig heeft. Ter voorbereiding van het gesprek
vullen de ouders, samen met het kind, een vragenlijst in.
Minikoraal
Voorafgaand aan 3 oktober zingen de leerlingen van de groepen
7 en 8 van alle basisscholen in Leiden liedjes die te maken
hebben met 3 oktober en de geschiedenis van de stad Leiden.

Theateravonden en musical groep 8
Elke jaargroep heeft zijn eigen klassentheater. Voor deze avond
mag elke leerling maximaal 4 gasten uitnodigen. Broers/zussen
zijn welkom vanaf groep 8.
Kerstdiner en kerstborrel
Op de avond van het kerstdiner eten we met alle kinderen tussen
18.00-19.00 uur op school. Het diner wordt verzorgd door de
ouders. De klassenouders coördineren het. Tijdens het kerstdiner
is er voor de ouders een kerstborrel op het schoolplein, deze
wordt georganiseerd door de ouderraad.
Paaslunch
Na de Paasviering in de kerk gaan we met alle kinderen lunchen
op school. De lunch wordt verzorgd door de klassenouders.
Koningsspelen
Op deze dag wordt er in heel Nederland gesport door alle
leerlingen van de basisschool.
Avondvierdaagse
Gemeente Leiden organiseert in samenwerking met Sportcity de
avondvierdaagse. De Josephschool doet elk jaar weer vol
enthousiasme mee.
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24

1/2a

Cynthia Cornet & Marion Vogelaars

6d

Samantha & Dennis Veugelers

1/2b

Loesanne van de Graaf & Marleen Stroeve

7a

Laura van der Linden & Marloes van Bohemen

1/2c

Irene van Cleef & Tamara Bronswijk

7b

Jon van Gennep & José Olsthoorn

1/2d

Iris Elstgeest & Irene van Cleef

7c

Hetty Barreveld & José Olsthoorn

1/2e

Pien Verver & Femke Kruidhof

7d

Harriet Francois & José Olsthoorn

1/2f

Kristi Specken & Rosanne van Leeuwen

8a

Sanne Kuipers & Hannie Meiland Johan Stijnen

1/2g

Sabine van ’t Hart & Patricia Kapteijn

8b

Martine Kortman & Sanne Kuipers

1/2h

Suzanne Frambach & Myrthe van Beek

8c

Francine Oldenhof & Hannie Meiland

1/2i

Monica de Bruijn

8d

Johan Stijnen

3a

Samira Pest & José op het Veld

gym

Sander van Weerlee, Frank Geux & Frank Serlier

3b

Babet Polman

plusklas

Hetty Barreveld & Karen van der Kleij

3c

Eline Langemaat

3d

Wendy Ammerlaan & José op het Veld

RT

Susan van de Berg

4a

Leanda van den Berg & Susan van den Berg

leerlingzorg

Jenske Vermeulen

4b

Esther Uittenhout & Joyce Westerling

muziek

Arina Holwerda & Jon van Gennep

4c

Marieke Kennis & Eline Latenstein van Voorst

4d

Dexter Hauwert & Joyce Westerling

ziektevervanging

Dennis Veugelers, Iris Candido, Suzanne Frambach,
Patricia Kapteijn, Renate Zwanenburg

5a

Rémi van Dijk & Karen van der Kleij

5b

Femke Koel

Ond. assistente

Yolanda Bonthond, Momo Snelders & Natasja Verschoor

5c

Roswitha de Boer

conciërge

Joop van Oosten

5d

Diana Wallaart & Mandy Over

administratie

Fleur van Leeuwen & Rosalie Smal

6a

Rosemarijn Merkus & Edwin Laman

directie

Monica Tolenaar

6b

Simone Bremen

IB

Joke Verberg, Bea Moleveld

6c

Leon Baaij & Rémi van Dijk

teamleider

Ivonne Keepers
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Oudergesprekken
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Voorlichtingsavond
Snappet groep 4
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Schooltijden
De schooltijden van de groepen 1 t/m 8 zijn op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur. En op woensdag van
8.45 tot 12.30 uur.

Om de drukte aan het einde van de dag te beperken is het plezierig
als de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten gaan.
We willen u verzoeken met uw kind een plek af te spreken op het
plein.
Kleuters mogen niet zelfstandig naar buiten. Zij worden bij de klas
opgehaald.

De lunchtijden zijn gesplitst en als volgt verdeeld:
• Groepen 1 en 2:
11.45 – 12.30 uur
• Groepen 3, 5 en 6: 12.05 – 12.50 uur
• Groepen 4:
11.45 – 12.30 uur
• Groepen 7 en 8:
12.35 – 13.20 uur

Veiligheid in en om de school

’s Morgens mogen de kinderen een kwartier voor aanvang van de
lessen binnenkomen. Leerlingen die niet overblijven gaan in de
lunchpauze naar huis. We starten elke ochtend om 8.45 uur direct
met een half uur lezen. Dit betekent dat we iedereen met klem
vragen op tijd te komen.

Uit het oogpunt van veiligheid vragen wij u om de kinderen zo min
mogelijk met de auto naar school te brengen. Daarnaast staan
auto’s regelmatig verkeerd geparkeerd. Dit leidt tot onveilige
situaties en tot ergernis van de buurtbewoners. Wij stellen het erg
op prijs wanneer u hier rekening mee houdt.

Aangezien we een beperkt aantal fietsenrekken hebben willen we
vragen alleen dan met de fiets naar school te komen wanneer het
echt nodig is. Alle fietsen moeten in een fietsrek geparkeerd
worden. Leerlingen van de groepen 7 en 8 parkeren hun fiets op
Wegbrengen en ophalen
Het is voor een kind erg vervelend om te laat in de klas te worden het oude schoolplein. Alle andere kinderen parkeren hun fiets in de
rekken achter de school.
gebracht of om te laat te worden opgehaald. Bovendien wil de
leerkracht graag op tijd met de les kunnen beginnen. Het is daarom Wanneer u uw kind met de fiets naar school brengt wilt u dan uw
eigen fiets voor het plein plaatsen aan de zijkant en niet midden op
belangrijk uw kind op tijd te brengen en op te halen.
de stoep. Er mag niet op het plein en op de stoep gefietst
worden. Het is voor en na school te druk en er lopen te veel kleine
kinderen op het plein.
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Gymtijden schooljaar 2021-2022
Maandag
08.45 - 09.25 uur
09.25 – 10.05 uur
10.05 – 10.45 uur
10.55 – 11.35 uur
11.35 – 12.15 uur

groep
groep
groep
groep
groep

7c
8c
7b
5c
7a

Dinsdag
08.45 - 09.25 uur
09.25 – 10.05 uur
10.05 – 10.45 uur
10.55 – 11.35 uur
11.35 – 12.15 uur

groep
groep
groep
groep
groep

8a
5a
6d
6a
7d

13.00 – 13.40 uur groep 6b
13.40 – 14.20 uur groep 6c
14.20 – 15.00 uur groep 8b

13.00 – 13.40 uur groep 5b
13.40 – 14.20 uur groep 5d
14.20 – 15.00 uur groep 8d

Donderdag
08.45 - 09.25 uur
09.25 – 10.05 uur
10.05 – 10.45 uur
10.55 – 11.35 uur
11.35 – 12.15 uur

groep 8d
groep 5a
groep 7d
groep 6b
groep 8b

Vrijdag
08.45 - 09.25 uur
09.25 – 10.05 uur
10.05 – 10.45 uur
10.55 – 11.35 uur
11.35 – 12.15 uur

groep 5d
groep 6a
groep 5b
groep 6d
groep 8a

12.55
13.25
13.55
14.25

groep 4a
groep 4b
groep 4c
groep 4d

12.55
13.25
13.55
14.25

groep
groep
groep
groep

–
–
–
–

13.25
13.55
14.25
14.55

uur
uur
uur
uur

–
–
–
–

13.25
13.55
14.25
14.55

uur
uur
uur
uur

3a
3b
3c
3d

Woensdag
08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 – 10.30
10.30 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.30

uur groep 8c
uur groep 7a
uur groep 7c
uur groep 5c
uur groep 6c
uur groep 7b

Gymkleding
Kinderen van groep 3 t/m 8 dragen
verplicht een korte broek &
T-shirt/gympak en gymschoenen.
Wanneer kinderen geen gymkleding bij
zich hebben, kunnen zij niet mee
gymmen. De kleuters hebben geen
speciale sportkleding mee. Zij dragen
wel gymschoenen (met klittenband- of
elastieksluitingen) i.v.m. veiligheid en
hygiëne.

Groepen 4 gymmen allemaal op maandag in de speelzaal en op donderdag in de gymzaal.
Groepen 3 gymmen allemaal op maandag in de speelzaal en op vrijdag in de gymzaal.
De lessen (van groepen 1 t/m 4) die in de speelzaal worden gegeven zijn niet opgenomen in dit rooster.
De lessen worden door Sander van Weerlee, Frank Geux en Frank Serlier (vakleerkrachten gym) gegeven.
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Ziekmelding

Overblijven

Mocht uw kind door ziekte of om andere redenen niet op school
kunnen komen, dan wordt u verzocht voor 8.30 uur de school
hiervan op de hoogte te stellen. U kunt daarvoor gebruik maken
van de afwezigheidsmelder in Schoudercom. Wanneer een kind ziek
is (koorts of diarree) moet het thuisblijven. Het is voor een kind
heel vervelend om ziek te zijn, juist dan ben je het liefste thuis.

De Josephschool biedt de mogelijkheid tot overblijven. Het
overblijven wordt georganiseerd door stichting: ‘Kinderstralen,
lunchen op school’. De kosten voor het overblijven voor het
schooljaar 2021-2022 bedragen voor de structurele overblijf €1,00
per kind per keer. Voor incidentele overblijf is het tarief €1,50 per
kind per keer.

Schoolverzuim

Voor- en naschoolse opvang

Vakanties dient u op te nemen in overeenstemming met de
schoolvakanties. Als dit absoluut onmogelijk is dient u zelf contact
op te nemen met de schoolleiding. Hiervoor gelden richtlijnen
‘vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties’ opgesteld door
de leerplichtambtenaar. Na het invullen van een aanvraagformulier
neemt de schoolleiding een besluit.

Infectieziekten
Als een kind een infectieziekte heeft, denk aan kinderziekten of
bijvoorbeeld een krentenbaard, dan volgen wij het ‘protocol
infectieziekten’ van de GGD. Aan de hand daarvan bekijken wij of
een kind al dan niet (weer) naar school mag komen. Dit doen wij in
het belang van alle kinderen, om verspreiding te voorkomen.

Schoolarts en sociaalverpleegkundige
Twee keer in de schoolperiode worden de kinderen door de
schoolarts van de GGD onderzocht. Dit gebeurt in groep 2 en in
groep 7. De oproep hiervoor krijgt u automatisch thuis. U kunt ook
zelf contact met de GGD opnemen als u vragen of zorgen heeft
over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind
www.ggdhm.nl.
Een aantal keren per jaar houdt de sociaalverpleegkundige
spreekuur. Dit spreekuur is bestemd voor ouders, leerkrachten en
leerlingen en wordt kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief.

Smallsteps Basisbende
Tel.
071-5124045
www.kinderopvang-basisbende.nl
BSO ’t Kasteel
Tel.
071-5661276
www.tkasteel.nl
Kinderdagverblijf de Batavieren/de Watergeuzen
Tel.
071-7600056
www.dekinderhaven.nl
Leidsche Tuynhuys
Tel.
071-5161200
www.hetleidschetuynhuis.nl
Madelief
Tel.
071-5140212
www.flowerkids.nl
Teddykids
www.teddykids.nl
Kindergarden
www.kindergarden.nl
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groep 8
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Rapporten en resultaten leerlingvolgsysteem
De kinderen van groep 2 ontvangen in juni hun eerste rapport.
Tweemaal per jaar ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m
8 hun resultaten in een rapport. Daarnaast ontvangen de
kinderen van de groepen 3 t/m 7 tweemaal per jaar de
resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Dia.
Deze resultaten worden weergegeven in een grafiek. De
leerlingen van groep 8 ontvangen in januari het definitieve
advies voor het voortgezet onderwijs. In april
maken zij de DIA eindtoets.

Daarnaast wordt – in overleg met de ouders- incidenteel
huiswerk meegegeven (ook in de lagere groepen) om extra te
oefenen.

Oudergesprekken

Contactpersonen

In groep ½ wordt u tweemaal uitgenodigd om de ontwikkeling
van uw kind te bespreken aan de hand van het
ontwikkelingsvolgmodel (OVM).
Vanaf groep 3 worden ouders driemaal per jaar uitgenodigd voor
een gesprek. Het eerste gesprek is vooral een kennismaking met
de ouder en het kind. Vooral het kind en niet de resultaten staan
hierbij centraal. Vanaf groep 5 worden voor dit eerste gesprek
ook de kinderen uitgenodigd, het zogeheten Kind Ouder Gesprek
(KOG). Bij het eerste en tweede rapport wordt u uitgenodigd om
het rapport met de leerkracht te bespreken, daarbij worden ook
de uitslagen van de halfjaarlijkse toetsen van het
leerlingvolgsysteem (Dia) besproken.
Indien daartoe aanleiding is worden de ouders ook tussentijds
uitgenodigd voor een gesprek. Als u als ouder zelf behoefte heeft
aan een gesprek bent u altijd welkom.

Huiswerk
In de groepen 5 t/m 8 wordt regelmatig huiswerk meegegeven.
Het belangrijkste doel is, dat de kinderen leren thuis een taak te
maken (als voorbereiding op het voortgezet onderwijs).

Spreekuur team
Het team vindt het belangrijk contact met u te hebben over uw
kind(eren). Wanneer u in gesprek wil met een leerkracht of de
directie, kunt u vooraf een afspraak maken, zodat het gesprek
ongestoord kan plaatsvinden.

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders of
leerlingen het niet mee eens zijn. U kunt in eerste instantie in
gesprek gaan met de leerkracht van uw kind of met de directeur.
Wanneer u er met hen niet uitkomt dan kunt u een beroep doen
op één van de contactpersonen. Bij ons op school zijn er 3
contactpersonen, te weten: Yolanda Bonthon, Patricia Kapteijn
en Johan Stijnen. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek
vertrouwelijk behandeld wordt. Zij kunnen u ook adviseren of
verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of
klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie
Als u wilt kan de vertrouwenspersoon bemiddelen bij een
conflict. Wanneer u een conflict niet kunt oplossen kunt u
besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De
vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.
Onze school heeft een klachtenregeling waarin staat hoe onze
school omgaat met klachten. Deze staat in de schoolgids en op
de website beschreven. Verder kunt u op school de
klachtenregeling inzien en/of opvragen.
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www.josephschool.nl

Zindelijkheid
Wij verwachten dat een kleuter die bij ons op school komt
zindelijk is. Een ‘ongelukje’ kan natuurlijk gebeuren, maar
wanneer de zindelijkheid echt een probleem is en het kind
bijvoorbeeld nog luiers draagt, kan het kind niet overblijven.
Gedurende de schooltijden zal de leerkracht iemand moeten
kunnen bellen die het kind komt verschonen. In beide situaties is
het organisatorisch niet haalbaar om dit als leerkracht of
overblijfkracht te doen. Dit zou namelijk betekenen dat een
groep kinderen tijdelijk zonder toezicht is.

Luizen
Helaas komt het ook bij ons op school voor dat een of een aantal
kinderen in de groep luizen heeft. De kinderen worden na elke
vakantie door de zogeheten luizenouders gecontroleerd op
luizen. Wanneer er luizen (of neten) bij uw kind gesignaleerd
worden, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. U
wordt dan vriendelijk doch dringend verzocht om passende
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de besmetting
verder gaat. Gedurende twee weken kammen met een
luizenkam blijkt in de praktijk de beste oplossing. In een
aantal gevallen is het luizenprobleem zo groot dat u als ouders
wordt gebeld en wordt verzocht uw kind te komen ophalen en
direct te gaan behandelen.

kondigen wanneer u de verjaardag in de klas wilt vieren. De
leerkracht kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat niet 2
kinderen op dezelfde dag trakteren. Daarnaast hebben de
leerkrachten van de kleutergroepen dan voldoende tijd om een
verjaardagshoed te maken.

Gevonden kleding
Regelmatig blijven op school kledingstukken liggen. Na verloop
van tijd weet niemand meer van wie een kledingstuk is. We
vragen u om zelf in de gaten te houden of uw kind met zijn/haar
jas/tas/muts thuis komt. Zo niet, kijkt u dan zo snel mogelijk op
school of vraag de conciërge ernaar.

Verzekeringen
De SCOL sluit aan het begin van het schooljaar voor alle
leerlingen, leerkrachten en helpende ouders een collectieve
ongevallenverzekering af, die het gehele schooljaar van kracht
is, ook voor leerlingen die tijdens het schooljaar aangemeld
worden.

Traktaties
Wanneer er wat te vieren is (bijvoorbeeld een verjaardag of de
geboorte van een broer of zus) mag er natuurlijk getrakteerd
worden. Wel willen we alle ouders met klem vragen de traktaties
te beperken tot een kleine – bij voorkeur gezonde –
versnapering. Het kind mag met een kaart (hiervoor zorgt de
school) langs bij de leerkrachten. Een traktatie voor de
leerkrachten is niet nodig. We willen u vragen tijdig aan te
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maart 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

7
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Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie
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Gespreksmiddag
groep 7

Gespreksavond
groep 7
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Gespreksavond
groep 7
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30
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Theater 6A

Theater 6B

Theater 6C

Theater 6D
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Medezeggenschapraad

Ouderraad

Koen de Wit
Welmoed Kalkman
Ellen Buschman
Wieke Bertina
Marion Vogelaars
Marloes van Bohemen
Leanda van den Berg
Leon Baaij

De Ouderraad (OR) van de Josephschool is de bindende factor
tussen de ouders/verzorgers, kinderen en school. De OR is
verantwoordelijk voor het organiseren van extra activiteiten voor
kinderen en ouders en het mobiliseren van ouders bij het
ondersteunen van deze activiteiten. De OR wil met deze
activiteiten kinderen en ouders inspireren en motiveren.
Denk daarbij aan het jaarlijks Pleinfeest, hutspot eten op 2
oktober, het Sinterklaasfeest, de kerstborrel en de
musicalavonden voor de groepen 8. Deze activiteiten kunnen
alleen plaatsvinden met de hulp van vele ouders.
Daarnaast ontvangt school een vast bedrag voor de inkoop van
boeken en kan groep zes een middag schaatsen. Met het
klassenbudget van de OR kunnen klassenouders o.a. het
kerstdiner en de paaslunch organiseren.
In het schooljaar 2018/2019 was er een bijdrage voor een extra
sportdag in juli en kon voor alle leerlingen een koptelefoon
worden aangeschaft.
In het schooljaar 2020/2021 was er een bijdrage voor
rekenmaterialen en is een nieuwe kerstboom voor in de aula
aangeschaft.
De OR bekostigt alle bovengenoemde activiteiten uit de
ouderbijdrage waarvoor u aan het begin van ieder schooljaar een
uitnodiging krijgt.
De OR kan altijd enthousiaste ouders gebruiken die het leuk
vinden om een actieve bijdrage te leveren aan bovengenoemde
activiteiten.
Contact met de ouderraad verloopt via Schoudercom (de
Ouderraad mailbox)

ouder
ouder
ouder
ouder
team
team
team
team

De medezeggenschapraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4
teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen.
Elk belangrijk besluit dat de directie of het schoolbestuur wil
nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan
de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie
of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken
adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata voor
dit schooljaar zijn: 21 september, 2 november, 7 december, 18
januari, 8 februari, 5 april, 24 mei en 21 juni.
Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles
wat zij heeft gedaan. Tussentijds informeert zij de achterban via
de Nieuwsbrief. De leden van de MR worden eens per twee jaar
gekozen uit de ouders en het schoolteam. mr@josephschool.nl
De SCOL heeft een Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad
(GMR) heeft met verregaande bevoegdheden. De bevoegdheden
van de GMR gaan boven die van de MR. Het beleid dat
bovenschools wordt vormgegeven is zaak van de GMR. Het
schoolbeleid blijft bij de MR. MR-leden van de scholen kiezen de
leden van de GMR. Namens de Josephschool zijn Suzanne
Frambach, Hetty Barreveld en Mechteld van Veen lid van de
GMR.
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april 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Paasviering
Paaslunch

15
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Theater 4A

Theater 4B

Theater 4C

Theater 4D

Goede Vrijdag

18
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Eindtoets
groep 8

Eindtoets
groep 8

Koningsspelen
30

1

2e Paasdag
25
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Meivakantie

Meivakantie

Koningsdag

Meivakantie

Meivakantie
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Ouderbijdragen
Ouderraad
Jaarlijks vraagt de ouderraad, na overleg met de directie en na
goedkeuring door de MR, aan de ouders een financiële bijdrage
per kind om extra activiteiten te bekostigen. De belangrijkste
activiteiten die daarmee bekostigd worden zijn het klassenbudget
(voor o.a. museumbezoek en extra onderwijsmateriaal),
Sinterklaas, Kerst en Pasen. Verder betaalt de ouderraad mee
aan het documentatiecentrum en de verjaardagskaarten. De
bijdrage is vrijwillig. De hoogte van het bedrag wordt aan het
begin van het schooljaar definitief vastgesteld en ligt rond de €
39,-. U krijgt een oproep voor de betaling van de ouderbijdrage
via Schoudercom.
Schoolreis
Voor de bekostiging van de jaarlijkse schoolreis vragen wij als
school een bijdrage van ongeveer € 27,50 per leerling. Van dit
bedrag wordt o.a. de reis van en naar de attractie betaald en het
entreebewijs.
Kamp groepen 8
Groep 8 gaat ieder jaar op kamp. Voor de bekostiging van dit
kamp vragen we de ouders van kinderen in groep 8 een bijdrage
van ongeveer € 110,-.
Schooltuinen groepen 6 en 7
De leerlingen uit groep 6 krijgen halverwege het schooljaar tot
aan de herfstvakantie in groep 7 een eigen schooltuin
toebedeeld. Zij gaan dan wekelijks naar deze schooltuin toe en

verbouwen daar hun eigen groenten. De ouders wordt om een
financiële bijdrage van € 20,- gevraagd. U ontvangt hierover een
bericht via schoudercom. De leerlingen nemen de oogst van de
tuinen mee naar huis.
Budget klassenouders
Voor het vieren van feestjes in de groep van uw kind wordt
jaarlijks een bijdrage gevraagd door de klassenouders. Van dit
bedrag wordt bijvoorbeeld een cadeau voor de verjaardag van de
juf of meester betaald. Hiervoor wordt een richtbedrag van € 5,gehanteerd.

Vakantieplanning 2021-2022
Leidens Ontzet: 4 oktober 2021
Herfstvakantie: 18 t/m 25 oktober 2021
Kerstvakantie: 24 december 2021 vanaf 12.30 uur t/m 9 januari
2022
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 13 maart 2022
Paasvakantie: 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 8 juli vanaf 12.30 uur t/m 21 augustus 2022

Vrije dagen schooljaar 2021-2022
Maandag 7 en dinsdag 8 februari 2022– hele dag vrij
Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022– hele dag vrij
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mei 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie
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Hemelvaart

Vrij

30
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Theater 3A
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Moederdag

juni 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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3

4

5
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Studiedag

Studiedag

23
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Rapport 2

Theater 3B
6

7
Kamp groep 8

2e Pinksterdag

Theater 3C

13

14

20

21

8
Kamp groep 8

9
Kamp groep 8
Theater 3D

15

22

Afscheid oudste
kleuters
27

28
Gespreksavond
groep 3 t/m 7

29

30

Musical 8A

www.josephschool.nl

Vaderdag
25

26

juli 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Musical 8B
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Afscheid gr. 8
14.00 uur

8

12.30 uur uit

Musical 8C

Musical 8D
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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augustus 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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1e schooldag
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