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Ditjes & Datjes 
Jaargang 2021-2022 nummer 9 

11-5-2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Na een fijne en zonnige vakantie zijn we afgelopen maandag weer goed gestart. Tot aan de 
zomervakantie hebben we een mooie periode in het verschiet. Er staan verschillende activiteiten 
op het programma, met name voor het 100 jarig bestaan. 
 
Schoolvoetbaltoernooi bovenbouw 
Afgelopen zondag heeft het meisjesteam van groep 7/8 de finale gespeeld van Arnhem. Als beste 
van Arnhem-Zuid mochten zij op het Vitesseveld van Papendal voetballen tegen het beste 
meisjesteam van Arnhem-Noord. Ze speelden fantastisch onder aanmoediging van vele ouders en 
leerlingen en wij vonden hen echt het beste team. Helaas bleef het 0-0 en bij de stafschoppenserie 
bleek het andere team net iets sterker. Wij zijn enorm trots op deze meiden, want ze hebben het 
heel ver geschopt!  
Woensdag 18 mei gaan ze in Ede weer spelen in de regio. De moeders van Nora en Zoë zijn er 
druk mee. Zij zorgen uitstekend voor het team. Saron en Jackie: Dankjewel!!! 
 
100 jaar 
Op zaterdag 21 mei staat onze school van 11 tot 15u in het teken van ‘Kom weer eens terug op de 
Jozefschool’. Oud-leerlingen en oud-collega’s zijn die dag van harte welkom! Ouders die die dag 
willen helpen, kunnen zich aanmelden bij Marjolein 
Aan het eind van het schooljaar zijn er verschillende festiviteiten voor de kinderen. U hoort daar 
later meer over van de leerkrachten van de werkgroep.  
 
Ouder- en leerlingenquête 
Bijna alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 en heel veel ouders hebben in de vorige maand de 
enquête ingevuld. Verderop in deze Ditjes&Datjes leest u meer. Wij bedanken alle ouders voor 
deze feedback.  
 
Ouderforum 
We willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om u uit te nodigen voor ons ouderforum op 
dinsdag 21 juni a.s van 19.30-20.30u. Tijdens het ouderforum praten we over zaken die ouders 
bezighouden. De twee vragen uit de ouderenquête over communicatie zullen deze keer het 
uitgangspunt zijn, maar uiteraard is er ook ruimte voor andere zaken. 
 
Nieuwe leerlingen 
Op woensdag 18 mei organiseren we een open ochtend van 9 tot 11.30u. Mocht u iemand kennen 
men jonge kinderen: zij zijn van harte welkom! Wij vragen om kinderen rond de derde verjaardag 
aan te melden. Het zou heel fijn zijn als ook broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op 
school zitten, rond de derde verjaardag aangemeld worden.  
 
Verderop in deze Ditjes&Datjes leest u nog veel meer over onze school.  
 
Namens het team, met vriendelijke groeten 
 
Marjolein Berg                   
Jozefschool Elden 
    

 

  

 
 
Agenda: 
 

9 mei – start thema ‘bouwen maar’ 

18 mei – 9-11.30u open ochtend 

21 mei - ‘Kom weer eens kijken op 

de Jozefschool’ voor oud-leerlingen 

en oud-leerkrachten 

25 mei – schoolreisje 

26  en 27 mei – hemelvaart vrij  

28 mei – inloopweek 

1 juni – Ditjes en Datjes komt uit! 

 

 
In dit nummer: 

Leerlingen 

 

Leerling- en ouderenquête 

(uitkomsten) 

 

Afstudeeronderzoek Universiteit 

Utrecht met online vragenlijst 

 

Ouderbijdrage 

 

De Jozefschool is nu ook op 

Instagram 

 

Avondvierdaagse 

Heel Holland Bakt Kids 

Wil je meedoen aan een  echt 

wetenschappelijk onderzoek? 
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Leerlingen 
 

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

Lucas is gestart in groep 1 rood, Chayenna in groep 1 rood van harte 

welkom op onze school! Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd 

toe!  

 

 

 

 

 

Leerlingenquête 
De uitkomsten van de 

leerlingenquête op schoolniveau 

zijn: 

De cijfers van de leerlingen zijn per 

groep verschillend. De cijfers in het 

schema zijn gemiddelden van de 

drie groepen. 

Het onderzoeksresultaat 

‘aantasting veiligheid’ geeft aan of 

kinderen zich niet in hun veiligheid 

worden aangetast. Dit hoge cijfer is 

dus positief. 

Binnen de groepen bekijken aan 

de hand van de details per groep 

hoe we de tevredenheid van de 

leerlingen kunnen verbeteren.  

 

 

Ouderenquête 
De uitkomsten van de enquête zijn: 
Er staan mooie cijfers bij. We zijn 

trots dat zoveel ouders aangeven 

dat hun kind met plezier naar 

school gaat en zich veilig voelt op 

school.  

 

We zien bij informatie en 

communicatie lagere cijfers staan. 

Tijdens het ouderforum op dinsdag 

21 juni a.s. van 19.30 tot 20.30u 

willen we graag met ouders in 

gesprek over dit onderdeel. Komt u 

ook? 

We staan bij het ouderforum ook 

open voor andere zaken die ouder 

bezighouden.  

 

Bij alle onderdelen zullen wij als 

school bekijken hoe we dit kunnen 

verbeteren. 
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Het Coronavirus heeft een lange tijd een rol 

gespeeld in ieders dagelijks leven. Hierbij zijn veel 

keuzes gemaakt en heeft iedereen zich aan 

moeten passen aan het 'nieuwe normaal'. Het 

lijkt de goede kant op te gaan nu vrijwel alle maatregelen zijn versoepeld. Wij sturen deze mail, 

omdat de coronaperiode voor studenten en onderzoekers een recente en interessante periode 

is. Hoe gaan we als mens om met zo’n crisis? Hoe hebben we dit allemaal ervaren?  

Een groep studenten van de Universiteit van Utrecht die zich bezighouden met dit onderwerp in 

hun afstudeeronderzoek willen deze vragen graag aan u stellen. Hiervoor is een vragenlijst bij de 

mail toegevoegd die u thuis op uw gemak kunt invullen. Het zou deze studenten erg helpen als u 

dit voor a.s. 1 mei 2022 zou willen doen. Als u dit nou interessant lijkt en deze studenten een 

handje wilt helpen met hun onderzoek, klik dan op de onderstaande link voor meer informatie. In 

de onderstaande link kunt u ook de vragenlijst vinden.  

https://utrechtuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ErqwVtxHeIQgKy  

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Deelname aan het onderzoek 

is geheel anoniem en vrijblijvend. Er wordt gewerkt volgens de AVG-richtlijnen. Voor deelname 

aan het onderzoek zal gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen voor het 

gebruik van uw gegevens. De ingevulde vragenlijsten zijn enkel bedoeld voor de analyses van 

het onderzoek en zullen niet aan derden worden verstrekt.  

Namens de studenten van de Universiteit van Utrecht alvast hartelijk bedankt!  

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O u d e r b i j d r a g e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Op dit moment is 88% van de ouderbijdragen door ons ontvangen, onze dank daarvoor. 

Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel van groot belang voor het organiseren van de 

activiteiten voor de kinderen. Wij onderzoeken op dit moment of het mogelijk en efficiënter is 

om de ouderbijdrage vanaf volgend schooljaar digitaal in rekening te brengen en te innen. 

Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u op de hoogte brengen. 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad 

 

https://utrechtuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ErqwVtxHeIQgKy
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De Jozefschool is nu ook op 

Instagram! 
 

 

Vanaf heden is de Jozefschool ook te volgen op 

Instagram! U kunt ons vinden via @jozefschoolarnhem 

We zien jullie daar! 

 

 

 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 

Dit jaar vindt de Avond4daagse Arnhem Zuid plaats 

van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni.  

Hieronder de belangrijkste informatie op een rij: 

*    Start elke avond vanaf 18.30 uur bij Sportcentrum De Laar-West. Finish is tevens hier. 

* Kosten voor een startkaart bedragen € 4 per stuk (inclusief eindfeest wegens 25-jarig  jubileum, 

medaille en kans op prijzen tijdens de verloting). 

*      Kaarten zijn verkrijgbaar op school op 23 mei om 14.45 uur en 24 mei om 14.45 uur. 

* De kinderen krijgen een shirt te leen van school. 

* Afstand is circa 5 kilometer per avond. 

* De wandeltocht loopt door de wijken Elderveld, Schuytgraaf, Elden en De Laar Oost. 

* De ouderraad staat langs de route met een stand voor wat drinken en lekkers. 

* Er zijn enkele kaarten beschikbaar voor ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een 

Gelrepas. Indien je hiervoor in aanmerking wil komen kun je dit kenbaar maken bij Marjolein. 

* Op de eerste dag is er een Color Finish (afhankelijk van de weersverwachting). Bij de finish 

word je onder gekleurd in de speciale kleurzone. Wil je hier liever niet aan mee doen, er wordt 

een pad vrijgehouden. 

* Kom bij voorkeur per fiets of lopend. Er zullen parkeerwachters aanwezig zijn. 

* Er is een onderlinge scholenwedstrijd met als hoofdprijs een aanmoedigingsbeker. 

* Bij vragen, stuur een mail naar ellenhermsen1984@gmail.com. 

 

 

mailto:ellenhermsen1984@gmail.com
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HEEL HOLLAND BAKT 
 
 
Heel Holland Bakt Kids (NPO 3). Voor het derde seizoen 
van het programma wij op zoek naar enthousiaste 
jonge thuisbakkers van 9, 10 of 11 jaar oud die het leuk 
zouden vinden om op tv te laten zien wat ze in huis 
hebben op het gebied van bakken.  
 
  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in alle soorten 
en maten en kinderen uit heel het land zich kunnen 
opgeven.  
 
  
Goed om te weten: kinderen van 9, 10 of 11 jaar oud 
kunnen zich (samen met hun volwassen bakmaatje, 
denk aan: tante, buurvrouw, opa, oudere broer/zus of 
een van hun ouders) opgeven tot en met 23 mei 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Hier het linkje naar de aanmeldingspagina: 
https://bluecirclecasting.nl/programma/hhb-kids [bluecirclecasting.nl] 
  
Redactie Heel Holland Bakt Kids 
 

 

https://bluecirclecasting.nl/programma/hhb-kids%20%5bbluecirclecasting.nl%5d

