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Ditjes & Datjes 
Jaargang 2021-2022 nummer 6 

2-2-2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

We zijn blij dat de groepen niet meer in quarantaine hoeven! Het aantal positieve testen is hoog, 
maar verdeeld over verschillende groepen. Vanwege de vele vragen van ouders over wanneer 
kinderen weer naar school mogen, vindt u verderop in deze Ditjes&Datjes alles op een rij.  
We proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Vorige week heeft u alle informatie al 
gekregen over het Carnavalsfeest dat we dit jaar ’s morgens vieren van 9.30 tot 12uur. We hopen 
dat we op 10 maart de opa en omadag kunnen organiseren. Mogelijk is dat nog te vroeg.   
 

Juf Ineke gaat met pensioen 
Juf Ineke gaat per 1 maart met pensioen. Ze heeft ruim 25 jaar voor de klas gestaan op 
verschillende scholen in de omgeving. De meeste jaren werkte ze in groep 1/2, maar de laatste 
jaren heeft ze ook in groep 3 t/m 6 gewerkt. Daarnaast heeft ze als remedial teacher ook een flink 
aantal kinderen individueel geholpen.  
Op vrijdag 25 februari gaan we afscheid van haar nemen, rekening houdend met de maatregelen 
en de wensen van Ineke. Alle groepen zullen een optreden verzorgen. De kinderen die dat willen 
mogen die dag voor haar een tekening of knutselwerkje meenemen.  
Ineke, wij wensen jou een heel fijn pensioen. Geniet samen met jouw man, kinderen en 
kleinkinderen maar in alle gezondheid van jouw vrije tijd. We zullen jou missen! 
De vacature voor een nieuwe leerkracht is uitgezet. U vindt deze verderop in deze Ditjes&Datjes. 
Wilt u ons helpen om een nieuwe leerkracht te zoeken?  
 

Verbouwing 
Op verschillende plekken wordt nog gewerkt aan de laatste punten van de verbouwing. Ook de 
buitenkant is flink onder handen genomen.  
Van donderdag 3 tot en met vrijdag 11 februari wordt er gewerkt aan de zonnepanelen en de 
dakgoten. De fietsenstalling en de achteringang kunnen dan niet gebruikt worden. De fietsen 
worden geplaatst tegen de hekken van de buurvrouw aan de rechterkant van het plein (dus bij de 
ingang bovenbouw). De kinderen van groep 4 en 5 gebruiken in die tijd de voordeur. Wilt u dit ook 
aan uw kind vertellen als dat van toepassing is? 
Ondertussen heeft een werkgroep al hard gewerkt aan het ontwerp van het plein. Verderop in 
deze Ditjes&Datjes leest u daar meer over. We hebben al een paar keer gevraagd om een 
veegwagen voor het plein. Helaas is deze geannuleerd, omdat de veegwagenchauffeur ziek was. 
We hopen dat er nu snel actie ondernomen wordt.  
 

Onderwijs 
Onze rapporten gaan veranderen. Hierover kunt u verderop in deze Ditjes&Datjes meer lezen.  
We zijn de afgelopen maand gestart met het LIST-lezen in de groepen 4 t/m 8. Om half 9 start de 
miniles met een leesvraag en om 5 over half 9 gaan de kinderen zelf lezen. Na twintig minuten 
intensief lezen wordt de les afgesloten met de bespreking van de leesvraag. Voor de kinderen is 
het belangrijk om op tijd op school te zijn om de leesles goed te kunnen volgen. De schoolbieb is 
vernieuwd en heeft inmiddels al behoorlijk veel nieuwe interessante boeken. Vraag uw kind er 
maar eens naar!  
 

Verderop in deze Ditjes&Datjes vindt u nog meer informatie. Ik wens u veel leesplezier! 
Namens het team, met vriendelijke groeten 
 
 

Marjolein Berg                   
Jozefschool Elden 
    

 

  

 
 
Agenda: 
 

7 febr.   – OR-vergadering 19:30 

11 febr. – Groep 1 t/m 4 vrij  

                 studiedag bovenbouw 

14 febr –  groep 1 t/m 4 vrijdag  

                 studiedag onderbouw 

17 febr. – Gekke hoofdendag en 

                  verkiezing prins en  

                  hofdame 

22 t/m 24 febr. – adviesgesprekken  

                 groep 8 en 10 mininuten- 

                 gesprekken 

24 febr. – afsluiting Thema 

25 febr. – Carnaval van 9.30-12u en  

                 afscheid van juf Ineke.  

                 Om 12u start voor alle  

                 leerlingen de vakantie! 

26 t/m 6 maart – voorjaarsvakantie 

7 maart – start thema ‘Uitvinders’ 

9 maart – Ditjes en Datjes komt uit 
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Leerlingen 
 

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

Mar-Lee, Daya en Arno zijn gestart in groep 1 blauw en Elise in groep 1 

rood. Van harte welkom! Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd 

bij ons op school!  

 

 

 

 

 

 

Rapporten 
 

Dit schooljaar gaat de Jozefschool werken met Mijnrapportfolio en hiermee komt het papieren 

rapport, zoals we die nu in groep 3 t/m 8 kennen, te vervallen. Zoals de naam al zegt is 

MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. 

MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind, kinderen worden meer 

betrokken bij hun eigen ontwikkeling en ouders kunnen deze ontwikkeling altijd volgen in de app 

of op de website van Mijnrapportfolio. Om de overgang vloeiend te laten verlopen starten wij 

door het huidige rapport digitaal te maken en nog geen gebruik te maken van het portfolio stuk. 

Dit komt mogelijk later.  

U ontvangt binnenkort meer informatie over het inloggen binnen MijnRapportfolio. 

De kinderen van de groepen 1/2 krijgen hun portfolio mee om thuis te bekijken zoals ze dat 

gewend zijn.  

Het team 

 

 

Wanneer mag een kind wel of niet naar school? 
 

• Bij klachten blijft uw kind thuis. U laat 

uw kind testen. Als  u uw kind niet wilt 

laten testen, blijft het kind zeven 

dagen thuis, geteld vanaf de dag 

dat de klachten zijn begonnen.  

Bij een negatieve testuitslag van de 

GGD mag uw kind weer naar school. 

Bij een positieve testuitslag blijft uw 

kind thuis. Broertjes en zusjes mogen 

wel naar school. 

• Bij een positieve thuistest blijft uw 

kind thuis. U laat uw kind testen bij 

de GGD.  

Bij een negatieve testuitslag van de 

GGD mag uw kind weer naar school. 

Bij een positieve testuitslag blijft uw 

kind thuis. Broertjes en zusjes mogen 

wel naar school. 

• Na een positieve test blijft uw kind 

minimaal zeven dagen thuis. Ook als 

uw kind geen klachten heeft. Als u 

kind op de zevende  

dag klachtenvrij is, mag het op 

dag acht weer naar school. U kunt 

de GGD bellen om advies te 

vragen.  

U laat de leerkracht via Social 

Schools weten wanneer uw kind 

weer op school komt. 

• Als een van de gezinsleden positief 

getest is mogen de kinderen die een 

negatieve thuistest hebben gewoon 

naar school.  
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 Afscheid juf Ineke 
 Juf Ineke van Jozefschool naar Jozefschool! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 4 jarige kleuter was mijn eerst gang naar school ….. de St Jozef kleuterschool in 

Wolvega. 

 

Na vele jaren is het tijd om te stoppen met naar school gaan ……….. de Jozefschool, in 

Elden. 

 

Ik ga met pensioen - ruimte nemen voor andere dingen: 

• samen met Wim genieten; 

• meer naar de kinderen en kleinkinderen gaan; 

• creatieve hobby’s weer op pakken; 

• musea en theaters bezoeken. 

Maar eerst heerlijk niets doen en daarna zie ik wel wat er mijn pad komt! 

 

Met plezier heb ik mijn werk gedaan. Werk met hoogte- en dieptepunten. Met een grote 

variatie in werkzaamheden. 

 

Na de start in Friesland, zijn we verhuisd naar Groningen en daarna met het gezin naar 

Arnhem. Hier ben ik als inval leerkracht begonnen en daarna als juf in de kleuterbouw 

op de Ommelander. Na 15 jaar heb ik overstap gemaakt naar de Jozefschool.  

 

Waar heb ik van genoten? 

De verwondering van de kinderen, de stralende gezichten, de humor, de creativiteit. 

De momenten dat een kind roept ”juf ik kan het” of “het is gelukt.” 

De stappen groot en klein die gezet worden in de tocht van het ontdekken, herkennen 

en leren. Het samen optrekken met collega’s en kinderen om -ook als het niet vanzelf 

gaat- groei te zien en kinderen de ruimte te geven om zich op hun manier te 

ontwikkelen. 

 

Wat zal ik niet missen? 

In ieder geval een deel van de administratieve kant van het werk. 

 

Waar kijk ik met een goed gevoel op terug? 

De mooie gebeurtenissen in de groepen. De vernieuwingen waar we steeds mee bezig 

zijn. Het werken met Blink, het op ontdekkingstocht zijn met de kinderen, het lezen met 

List zoals we nu doen en ook de inhoudelijke gesprekken over zinvolle school-

onderwerpen. 

 

Het is een gekke tijd om afscheid te nemen en verschillende mensen niet meer te 

kunnen zien, maar op deze manier wil ik ouders bedanken en dag zeggen. Hopelijk 

komen we elkaar nog eens tegen. 

 

Ik wens alle kinderen een mooie ontwikkeling toe in hun groei. Dat ze in de maatschappij 

een plek vinden waar ze zich thuis voelen en een mooie bijdrage kunnen geven aan de 

samenleving. 

 

Kinderen, collega’s, ouders bedankt voor de bijzondere tijd die ik heb gehad op de 

Jozefschool. 

 

Vriendelijk groet, 

Ineke Palstra- van der Horst 
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Onze vacature 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht! Helpt u ons mee?  U mag deze vacature 

doorsturen naar iedereen die u kent! U kunt deze vacature ook vinden via de volgende link: 

Vacature groepsleerkracht midden- en bovenbouw (werkenbijdeltascholengroep.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.werkenbijdeltascholengroep.nl/vacatures/103-vacature/258-vacature-groepsleerkracht-midden-en-bovenbouw
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Eventjes voorstellen! 

 
Hoi allemaal, 

Ik ben Ruby Tanja en ben na de kerstvakantie begonnen met werken op de Jozefschool. Nadat ik 

mijn eerste dag begon met invallen in groep 2/3, werk ik nu op maandag in groep 1/2 blauw en 

op dinsdag en vrijdag in groep 1/2 rood. Na net terug te zijn van een half jaar lesgeven op 

Curaçao, keek ik er naar uit om weer in het frisse Nederland van start te gaan.  

Door de corona is het nu wat lastig om iedereen persoonlijk te ontmoeten maar schroom niet om 

mij een keer aan te spreken op het plein of in de wandelgangen. Ik voel me al erg welkom bij de 

kinderen en binnen het team van deze school. 

Ik maak graag kennis met jullie allemaal, tot snel ziens! 

 

Ruby 

 
Beste allemaal, 

Mijn naam is Sebastiaan Hermsen en vanaf 1 februari werk ik op de 

Jozefschool als onderwijsassistent.  

Even kort wat over mijzelf, naast dat ik Pabo student ben, ben ik ook 

nog vader van twee bijzonder energieke jongens van 5 en 9 jaar. 

Waarmee ik veel buiten te vinden ben.  

Naast buitensport, fietsen, zwemmen en hiken, kook ik graag. Wij gaan 

er samen een gezellige tijd van maken en als u nog vragen heeft kom 

gerust langs.  

 

Met vriendelijke groet,  

Sebastiaan Hermsen 

 

Schoolpleinplannen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ziet het eerste schetsontwerp er uit……….. het is dus nog niet definitief! 
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In verschillende fases zal het schoolplein gaan veranderen van tegelplein naar een prachtig 

groen Speelplein waar voor ieder kind iets te beleven valt! 

In de tekening is ruimte voor een: beweeg-speel plek, klim en klauterplek, waterspeelplek (voor de 

zomertijd ; )), bouw en sjouwhoek, zandbak en een plek waar kinderen ‘creatief’ kunnen spelen. 

Daarnaast krijgt de tafeltennistafel ook nog een plekje in het geheel, zo ook de bok-spring 

paaltjes en het duikelrek. 

Een schuur voor de materialen kan niet ontbreken en wat niet zichtbaar zal zijn vanaf het grote 

plein is de educatieve buitenruimte achter de school. 

Kortom: plezier, bewegen en leren gaat hand in hand op het nieuw te realiseren groene 

Speelplein van onze school! 

 

 

Eerste Communie en het Vormsel 

 
Ze komen er weer aan! De eerste communie en het 

vormsel, natuurlijk geheel corona-proof. En de 

voorbereiding erop gaat ook weer beginnen. Je kunt je kinderen weer 

opgeven( zie hieronder). 

 

Even opfrissen wat het ook alweer is? Als christenen geloven we dat we er niet alleen voorstaan in 

ons leven. God is er ook nog! Hij komt ons te hulp in goede en slechte tijden, omdat God van ons 

houdt, heel persoonlijk zoals we zijn. Hij helpt ons ook om te zien naar andere mensen die het 

moeilijk hebben. En Hij helpt ons eveneens om onze talenten in te zetten voor de samenleving, 

voor samenwerking. Juist nu zien we in het nieuws hoe actueel dat is, wat er gebeurt als mensen 

elkaar niet meer willen of kunnen begrijpen of verstaan. Hoe doet God dat? Hij geeft ons Jezus en 

de Heilige Geest. Zij willen ons overal bij helpen en kunnen dat ook. We kunnen het bijvoorbeeld 

zien en horen in de sacramenten zoals de eerste Communie en het Vormsel.  

 

Op 15 en 22 mei biedt de parochie weer de eerste communie aan en op 19 juni het vormsel. Alle 

kinderen die gedoopt en nu rond 7 jaar zijn, kunnen straks de eerste communie doen en kinderen 

rond de 11/12 jaar het vormsel. Voorbereiding hoort erbij: in een paar bijeenkomsten gaan we 

met elkaar op weg. Door bijbelverhalen en gesprekken kunnen we groeien in het besef hoe God 

van ons houdt en helpt. Spreekt het je aan?  

 

Voor nadere info, ook over het doopsel, en opgave kan je je wenden tot 

secretariaat@eusebiusparochie.nl. of bel op werkdagen 026-442 45 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhemse Aanpak Energiearmoede! 

Help huishoudens aan de energiecoach Arnhemmers die de hulp van een energiecoach 

willen, kunnen zich aanmelden via www.arnhemaan.nl/energiecoach. De energiecoach van 

de Energiebank regio Arnhem neemt vervolgens contact op voor het maken van een 

afspraak.  


