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Ditjes & Datjes 

Jaargang 2021-2022 nummer 7 

9-3-2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Wat hadden we mooi weer in onze vakantieweek. We hopen dat iedereen er van genoten heeft! 
Heel veel ouders hebben in de week voor de vakantie voor of na het 10minutengesprek met de 
leerkracht even een kijkje genomen in het gebouw. We hebben veel positieve reacties gehad! Nu 
kijken we reikhalzend uit naar 25 maart, omdat dan de nieuwe kapstokken geleverd en 
opgehangen worden. Het was ook fijn om ‘gewoon’ weer zoveel ouders in de school te zien! 
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die één of meer kastenwanden kan bouwen. We hebben 
inmiddels één vader die kan helpen.  
 

Plein 
Ook op het plein willen we aan de slag. Het ontwerp is klaar, het wachten is op de begroting en het 
beplantingsschema. Het plein zal deel voor deel aangepakt gaan worden, omdat het budget te 
klein is voor het hele plein. Helaas zijn er op dit moment geen subsidies meer beschikbaar.   
We hebben vlak voor de vakantie vijf Eldense appelbomen van de Versmarkt gekocht. Drie 
Elstarbomen staan vlak voor de nieuwbouw, twee Goudreinetbomen staan aan de achterkant.   
 

Personeel 
Juf Ineke heeft op vrijdag 25 februari afscheid genomen. Voor de kinderen was het dubbelfeest. 
Het was een fijne en gezellige dag.  
Juf Rinse werkt sinds deze week bij ons op school. Op maandag staat zij in groep 5, op woensdag 
werkt ze in groep 6. Verderop in deze Ditjes&Datjes stelt Rinse zich even voor. Rinse, welkom in 
ons team! 
 

Coronamaatregelen 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen nog steeds wekelijks twee zelftesten mee. Voor leerlingen 
van groep 1 t/m 5 zijn er zelftesten voor specifieke situaties: als er een uitbraak is in de klas of als 
ouders geen zelftesten kunnen betalen. Deze ouders kunnen aan de leerkracht van hun kind 
vragen om twee zelftesten mee te geven.  
Verderop in deze Ditjes&Datjes staat informatie van de GGD met tips en adviezen.  
 

Opa en omadag 
Vrijdag 11 maart is onze opa en omadag. De grootouders zijn van harte welkom van 11 tot 12uur. 
Zij mogen zich eerst verzamelen op het Leerplein van de onderbouw. Over een half jaar 
organiseren we weer zo’n moment.  
 

Inloop 
We gaan weer starten met de inloopweken! In iedere laatste week van de maand mag u één keer 
uw kind in de klas brengen tussen 8.20 en 8.30u. U kunt in die week dus zelf bepalen op welke 
dag u mee naar binnen loopt. Komt u die dag iets vroeger? Om half 9 gaan alle ouders weer de 
klas uit en starten we met de lessen. 
 

NCO-rapportage 
Verderop in deze Ditjes&Datjes staat informatie over de NCO-rapportage. Deze informatie is vorig 
jaar al met u gedeeld en is dus vooral bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die korter dan 
een jaar bij ons op school zitten.  
 

100jaar 
Aan het eind van het schooljaar staat ons nog een spetterende feestweek te wachten. Daarnaast 
zijn er nog twee activiteiten voor externen: Op zaterdag 21 mei zal de school overdag (de exacte 
tijden volgen nog) open staan voor een ‘Kom nog eens terug op de Jozefschool’ voor oud-
leerlingen en oud-collega’s. Men kan elkaar ontmoeten en het gebouw bekijken. Op woensdag 1 
juni organiseren we een receptie voor onze 100ste verjaardag voor externen. Dat zijn bijvoorbeeld 
medewerkers van verschillende instanties waar wij mee samen werken en buurtbewoners.  
 

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: 
 

11 maart  – opa- en omadag 

15 maart – OR-vergadering 

22 maart – ouderavond groep 8 

25 maart – Studiedag Delta 

28maart-1 april - inloopweek 
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Leerlingen 
 

Er is weer een nieuwe leerling bij ons op de Jozefschool gekomen! 

Shayne is gestart in groep 1 rood. Je bent van harte welkom en wij 

wensen jou een hele fijne tijd bij ons op school toe!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo kinderen, ouders en collega’s, 
 

De vrijdag voor de vakantie heb ik een mooi afscheid gehad. 

Al die vrolijke gezichten van verklede kinderen op het plein. 

De optredens die we samen met Prins Guus en hofdame Félien hebben mogen zien waren 

geweldig. 

Een creatief staaltje van de kinderen en hun meesters en juffen. 

Graag wil ik iedereen de kinderen, ouders, de MR en OR, de collega’s bedanken voor de grote 

hoeveelheid mooie tekeningen, kaartjes, bloemen, presentjes en lieve woorden. 

De MR en ouderraad heel erg bedankt voor de bloemen en jullie verrassing. 

De collega’s voor hun warme woorden in de kaartjes en het cadeau. 

De kinderen speciaal bedankt voor het mooie boek met jullie eerlijke opmerkingen en rapport. 

Fijn om nog eens door te bladeren. 

Nu is het tijd om te genieten van andere dingen. En dat zijn we volop aan het doen. 

Voor iedereen…. wie weet tot ziens…… 

 

Ineke 
 
 

Eventjes voorstellen! 
 
Hallo, mijn naam is Rinse Rutjes en ik ben 34 jaar oud.  

De meeste van jullie zullen mij al kennen als de moeder van Rosie en 

Livia. Vanaf heden zal ik nu ook de rol van leerkracht in gaan 

nemen. Voorlopig zal ik werkzaam zijn in groep 5 en in groep 6. 

Even wat over mezelf: 

Via mijn moeders kant, ben ik afkomstig uit een grote 

onderwijsfamilie. Mijn opa was schooldirecteur en mijn oma was 

onderwijzeres, net als mijn moeder en mijn tantes. Vanaf 2010 

beschik ik over zowel een pabo-diploma als een master-diploma 

(Special Educational Needs). Het werken met kinderen is mij altijd 

erg blijven trekken. Het welbevinden van iedere leerling, staat bij mij 

dan ook bovenaan. Ik ga met veel enthousiasme aan de slag op de 

Jozefschool! 
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Informatie voor ouders over gebruik 
van persoonsgegevens LVS voor NCO 

 

Beter onderwijs op onze school 

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed 

voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze 

leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht 

nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met 

andere scholen. 
 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons 

hier twee keer per jaar een rapport over sturen. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons eigen 

onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt ook informatie van scholen in heel Nederland om 

het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Zo 

werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen. 
 

Welke gegevens worden gebruikt? De school gaat de resultaten van de taal- en 

rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het 

gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. 
 

Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind 

worden meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het 

burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en 

huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling 

aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden 

deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in 

een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen 

nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat. 
 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in 

de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in 

openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens 

de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 

statistieken die zij maakt. 

 
 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind? 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school 

hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde 

identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd 

worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en 

mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de 

onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de 

daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor 

wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben 

tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de 

school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 

worden. 
 

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u 

wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst 

wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart 

van op de hoogte gebracht. 

 

 

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
http://www.cbs.nl/
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Een bericht van de GGD 
Beste ouders/verzorgers,  

Er is veel veranderd in de coronamaatregelen.  

Bijvoorbeeld rondom isolatie en quarantaine. Heel begrijpelijk dat u daarover vragen heeft. 

GGDGelderland-Midden vindt het belangrijk dat u de juiste informatie heeft.  

De meest actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen staan voor u klaar op onze 

speciale webpagina Corona op mijn school (Corona op mijn school | GGD Gelderland-Midden | 

GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl).  

Verder is er een aantal handige hulpmiddelen:  

• Hoe lang moet mijn kind (of ik) in isolatie of quarantaine? Bekijk de Quarantaine Check 

Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? Bekijk dit filmpje van het RIVM Video: Wat 

is het verschil tussen isolatie en quarantaine | RIVM 

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan gerust contact op met het corona 

scholenteam van GGD Gelderland-Midden. U kunt 7 dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur 

bellen via 0800 8446 000 (2x keuze 1). Mailen kan ook naar corona@vggm.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Coronabestrijding Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Gelderland-Midden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cadeautje voor de Jozefschool 
 

Hierbij bied ik alle kinderen van de Jozefschool een cadeautje aan. Het voorleesboek: Heino de 

Piraat - en de Drie Wijze Wensen'. Juffen van groep drie en vier geven het boek een negen: 

 

'als er even tijd is vragen de kinderen of Heino voorgelezen mag worden!' 

'de nieuwe Kleine Kapitein!' 

'de kinderen zitten op het puntje van hun stoel!' 

 

Het online boek is 100% Gratis. Daarnaast is het online boek is verbonden aan een goed doel 

dat wensen laat uitkomen voor kinderen die met kanker te maken krijgen. Alle kosten zijn 

door de auteur gedragen. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Achterin het boek zit 

een doneerknop. Doneren is geheel vrijblijvend. Lezen ansich is ook al leuk. Hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd. 

 

Het e-boek is te downloaden op heinodepiraat.nl (downloadlink) en leest het beste voor op de 

iPad. 

 

Ik zou het leuk vinden om te vernemen of uw school enige actie wilt ondernemen.. 

 

Veel lees-plezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Duits 

Auteur 'Heino de Piraat en de Drie Wijze Wensen' 

 

 

https://ggdgm.nl/corona/corona-op-mijn-school
https://ggdgm.nl/corona/corona-op-mijn-school
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-wat-is-verschil-tussen-isolatie-en-quarantaine
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-wat-is-verschil-tussen-isolatie-en-quarantaine
mailto:corona@vggm.nl
http://heinodepiraat.nl/
https://www.heinodepiraat.nl/_files/ugd/2c41e5_962380c213dc472fb6466999eef7ed83.pdf
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Rommel ruimen in Elden,  

Landelijke 0pschoondag 19 maart 

 

Beste kinderen,  

Jullie weten allang dat het niet goed gaat met Gods schepping: de aarde. 

Er ligt overal rommel, de zeeën zitten vol plastic, de lucht is vies. 

Wij kunnen niet alles oplossen, maar een paar dingen wel.  

We kunnen de rommel in de buurt opruimen. Het goede voorbeeld geven. Gelukkig 

zijn wij  niet de enige. In het hele land wordt er schoongemaakt. 

 

 

 

Wij doen dat Zaterdag 19 maart. 

We beginnen vanuit de Lucaskerk om 14.00 uur met schoonmaken. 

Alles om dat veilig te doen is aanwezig. 

Rond 15.00 en gaan we samen wat drinken en iets lekkers eten. 

We hebben dan tot 17.00 de tijd van het afval een monster te maken. 

 

 

 

Natuurlijk maken we een foto zodat iedereen later kan zien wat niet in de natuur 

hoort te liggen.                Doe je mee? 

Opgeven bij Maria Buijs 

026-3810135 

06-51902952 

mariapiet@hotmail.nl 

 

 

mailto:mariapiet@hotmail.nl

