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Beste ouders/verzorgers,  
 

We hopen dat iedereen genoten heeft van mooie feestdagen en een fijne vakantie. We wensen 
iedereen een mooi en gezond 2022 toe!  
 
Positief  
Helaas is het jaar voor een paar mensen positief gestart. Zowel juf Danielle als ik en een enkele 
leerling zitten thuis in quarantaine. Gelukkig zijn de klachten mild. We horen dat de besmettingen 
flink oplopen, maar hopen dat dat deze keer de Jozefschool voorbij zal gaan.  
Voor alle duidelijkheid: Mocht uw kind positief getest worden door de GGD, wilt u dat dan zo snel 
mogelijk via Social Schools bij mij en de leerkrachten melden? Persoonlijke gegevens worden 
alleen uitgewisseld als ouders daar toestemming voor hebben gegeven. De GGD geeft advies wat 
als school te doen. Als de betreffende leerling in zijn/haar besmettelijke periode op school was, 
krijgen de ouders van de betreffende groep een mail met een brief van de GGD. Pas als er 
meerdere besmettingen in een groep zijn, is er een kans dat de groep in quarantaine moet. 
Ouders worden daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.   
 
Vacatures  
Juf Mariette, onze nieuwe leerkracht heeft er enorm veel zin in. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag staat ze in groep 7. Gelukkig heeft ze nog net op de laatste dag voor de kerstvakantie 
kennis kunnen maken met de groep. Op dinsdag zal Mariette eerst in groep 1/2rood staan en later 
ondersteunen bij de bovenbouw. Mariette, hartelijk welkom op de Jozefschool!  
Vandaag hebben we gesprekken met vier veelbelovende sollicitanten voor de vacature in groep 
1/2. We laten u zo snel mogelijk horen welke nieuwe collega we aan ons team mogen toevoegen. 
De kinderen van groep 1/2rood hebben gevraagd om de liefst, de leukste en de stoerste juf. We 
gaan ons best doen voor hen!  
Vanaf 1 februari komt meester Sebastiaan als onderwijsassistent bij ons op school werken. Hij zal 
vooral in de groepen 4 en 5 aanwezig zijn. Sebastiaan, alvast welkom op de Jozefschool! 
 
Verbouwing  
De verbouwing is vrijwel klaar. Zo links en rechts moeten nog wat klusjes geklaard worden, maar 
daar krijgen we vast hulp voor. De vader van Bastiaan en Valentijn heeft al een aantal kasten naar 
school gebracht die we op het Leerplein kunnen gebruiken, de vader van Milan heeft al 
aangeboden te helpen met klussen op het Leerplein. Ik hoop dat er nog een (groot)ouder zich 
aanbiedt! Dat kan via een mailtje naar info@jozefschoolarnhem.nl of een berichtje via Social 
Schools naar Marjolein.   
Natuurlijk hopen we dat de maatregelen binnenkort het toelaten om ons mooie gebouw te laten 
zien aan alle ouders. In het voorjaar organiseren we een receptie waarbij iedereen die interesse 
heeft ons kan komen feliciteren met de verjaardag van onze school én meteen ons gebouw van 
binnen kan komen bewonderen. We houden u daarvan natuurlijk ook op de hoogte.    
 
 

Ouderbijdrage  
De brief over de ouderbijdrage is in december met uw kind(eren) meegegeven. Dankzij deze 
ouderbijdrage kunnen we de activiteiten met de kinderen ondernemen. Zo hebben we in december 
een geweldig Sinterklaasfeest en een gezellige kerst gevierd. Als uw kind een Gelrepas heeft, kunt 
u een foto hiervan (de naam van uw kind moet zichtbaar zijn) via Social Schools naar mij 
(Marjolein) sturen. U krijgt dan een brief met uitleg over het resterende bedrag. Mocht u, om wat 
voor reden dan ook, niet in staat zijn om deze bijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met mij 
(Marjolein). Dat kan via de mail (m.berg@jozefschoolarnhem.nl), telefonisch, via Social Schools of 
op het plein. Gesprekken hierover zijn altijd vertrouwelijk!   
 
Ik wens u nog veel leesplezier met de rest van deze Ditjes&Datjes.   
Met vriendelijke groeten, mede namens het team   
  
Marjolein Berg Jozefschool Elden 

 
    

 
 
Agenda: 
 

1 februari – Ditjes en Datjes komt uit! 
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Leerlingen 
 

Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op de Jozefschool gekomen! 

Bram, Mar-Lee en Daya zijn gestart in groep 1 blauw. Jullie zijn van harte 

welkom en wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school toe!  
 

 

 

 

 

LIST op de Jozefschool  
 

Na de kerstvakantie zijn de groepen 4 tot en 

met 8 begonnen met LIST. Dit is een aanpak 

voor technisch lezen. De letters LIST staan voor 

Leesinterventie-project voor Scholen met een 

Totaalaanpak. Maar voor kinderen betekent 

LIST: Lezen is Top!  

In de praktijk betekent dit dat de groepen 4 tot 

en met 8 iedere dag starten met technisch lezen. De les start met een mini-les of boekenbabbel. 

Hierin krijgen de leerlingen informatie over boeken of ze krijgen een lezersvraag om mee aan de 

slag te gaan in hun boek. Vervolgens gaan de kinderen stil en zelfstandig lezen in hun leesboek 

in de groep. De leerkracht motiveert ondertussen de leerlingen, houdt leesgesprekjes en helpt 

de kinderen bij het kiezen van een geschikt boek.  

 

De kinderen die nog niet zelfstandig kunnen stillezen, lezen in de Hommelgroep. In de 

Hommelgroep gaan de kinderen duo-lezen met een klasgenoot of een andere leerling uit de 

Hommelgroep. Zij lezen samen om de beurt (zachtjes) hardop uit één boek. Ook hier begeleidt 

de leerkracht de leerlingen in hun boekkeuze en er worden leesgesprekjes gehouden.  

 

LIST heeft de volgende doelen:  

Het belangrijkste doel van LIST is gemotiveerde lezers maken van de leerlingen.  

Kinderen lezen om te leren en voor hun plezier.  

Verbeteren van het leesniveau van de school als geheel  

Na de zomervakantie starten de groep 1 tot en met 3 ook met de voorbereidende vorm van 

LIST. Hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.  

Mocht u thuis nog boeken hebben die de moeite waard zijn voor school en u wilt ze kwijt. Dan 

zijn wij er als school heel blij mee.  
 

 

Hoi allemaal,  

 

Ik ben Mariëtte Verhagen en vanaf januari 2022 werk ik van woensdag tot en met vrijdag in 

groep 7 op de Jozefschool. Op dinsdag ben ik ook op school en zal ik vooral ondersteunende 

taken verrichten. De afgelopen tien jaar werkte ik met veel plezier op verschillende basisscholen, 

waaronder zeven jaar op een basisschool in Arnhem Noord. Dit schooljaar ben ik anders 

begonnen dan normaal. Ik ben samen met mijn vriend in ons tot camper omgebouwde busje 

op reis geweest. Heerlijk om eens buiten de schoolvakantie op pad te kunnen zijn! Nu heb ik zin 

om weer aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten 

op de Jozefschool.  

 

Graag tot ziens! 
Mariëtte 


