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Ditjes & Datjes 
Jaargang 2021-2022 nummer 10 

1-6-2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Jozefleeuwinnen 
Ons meisjes voetbalteam van groep 7 en 8 speelt de sterren van de hemel. Ronde na 
ronde hebben ze gewonnen: ze zijn al kampioen van Oost-Gelderland. We zijn supertrots op onze 
voetbalsterren! Vanmiddag spelen ze het districtstoernooi In Gendt. Dat betekent dat ze kans 
maken op de titel ‘Beste meiden-voetbalteam van Gelderland’!  
 

100 jaar 
Op zaterdag 21 mei stond de school open voor oud-leerlingen en oud-collega’s voor het ‘Kom 
weer eens kijken op de Jozefschool’. Het was een leuke en gezellige dag met veel bekenden! We 
hebben natuurlijk onze plannen voor het schoolplein laten zien en veel mensen hebben een 
bijdrage gegeven. We hebben wel €500,- gekregen. Dit staat klaar voor het plein.  
Inmiddels is er een mooi boekje gemaakt over de honderd jaar dat de Jozef bestaat. Ieder gezin 
van de Jozefschool krijgt zo’n boekje cadeau. De oudste van ieder gezin krijgt binnenkort een 
boekje mee naar huis. Voor extra boekjes vragen wij €5,-. Deze opbrengst gaat naar ons 
schoolplein.  
De plannen van de feestweek aan het einde van het schooljaar worden steeds duidelijker. We 
houden u op de hoogte! 
 

speelplein 
U hebt waarschijnlijk al gezien dat eergisteren gestart is met de aanleg van het pannaveld aan de 
rechterkant van het plein. Volgende week wordt aan de andere kant het zandspeelgedeelte 
aangelegd. We zijn blij dat we gestart zijn. We verwachten in september bericht te krijgen van de 
subsidies en we hopen dat we in het najaar nog de resterende bedragen ergens vandaan kunnen 
halen, zodat we in oktober de andere zones kunnen aanleggen. Van de moeder van Jimmy 
hebben we een prachtig bedrag gekregen. Sacha dankjewel!! Verderop in deze 
Ditjes&Datjes kunt u zien wat de kosten zijn van de aanleg van het plein.  
 

verkeer 
Kunt u echt niet anders dan met de auto komen, vragen wij u om alstublieft op de Brink bij de kerk 
te parkeren. De meester Merkxstraat is geen parkeerplaats voor de Jozefschool. Het geeft teveel 
overlast voor de aanwonenden. Voor de kinderen is het belangrijk om deel te nemen aan het 
verkeer. We vragen dan ook aan iedereen om lopend of met de fiets naar school te komen.  
De afgelopen weken hebben we met het team op straat geholpen met oversteken. We hebben 
besloten hier mee te stoppen, omdat het weinig toevoegde aan de verkeerssituatie.  
 

volgend schooljaar 
We zijn al druk met de voorbereidingen voor het volgend schooljaar. Verderop in deze 
Ditjes&Datjes kunt u de schoolvakanties alvast bekijken. De meeste studiedagen zijn nog niet 
bekend. Ook de groepsbezetting staat in deze Ditjes&Datjes.  
 

gevonden voorwerpen 
Wij zien vaak in de bak ‘gevonden voorwerpen’ veel spullen liggen: gymspullen, jassen, truien, ed. 
De gevonden voorwerpen zullen voortaan op de eerste schooldag van de maand naar een goed 
doel gebracht worden. De kinderen kunnen altijd even in de bak kijken.  
 

Verderop in deze Ditjes&Datjes leest u nog veel meer over onze school.  
Namens het team, met vriendelijke groeten 
Marjolein Berg                   
Jozefschool Elden 
    

  

 
 
Agenda: 
 

6 juni – vrije dag Pinksteren 

7-10  juni – avondvierdaagse 

13-15 juni – kamp groep 8 

21 juni – Ouderforum start 19:30 u 

16 juni – OR- en MR-vergadering  

27juni-1juli – inloop 

29 juni – Rapporten & portfolio-

mappen gr. 1 t/m 6 mee / start 

driehoekgesprekken 

6 juli – Ditjes en Datjes komt uit! 

 

 
In dit nummer: 

Leerlingen 

Vakanties volgend schooljaar 

Groepsbezetting volgend 

schooljaar 

Van de leerlingenraad 

Het schoolplein 

Leap (donatie schoolplein) 

Bezoek aan het Openlucht-

museum (gr. 1 t/m 8) 

MR-vacature 

 

Buitenschoolse activiteiten: 

 

Aapjeskooi Peuter- en dreumes-

gym 

 

Doe mee aan de Bio Kidsrun en 

help gehandicapten! (gr 5-8) 

 

1e Pinksterdag: 

Westerveldfair & 

Pinksterfestival  

Summercamp 2022 
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Leerlingen 
 

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

Liva is gestart in groep 1 blauw, van harte welkom op onze school! Wij 

wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe!  

 

 

 

 

 

 

Vakanties volgend schooljaar 
 

studiedag Delta 07-10-2022 

herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022 

kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023 

tweede Paasdag 10-04-2023 

meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023 

hemelvaartvakantie 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Goede vrijdag/studiedag 07-04-2023 

tweede Pinksterdag 29-05-2023 

Maandag .. juli 2023 Nog niet bekend 

Zomervakantie 2023 17-07-2023 t/m 25-08-2023 

 

De extra vrije dagen voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn op dit moment nog niet bekend. 

Deze zullen binnenkort gepland worden. We houden u op de hoogte.  

 

 

Groepsbezetting volgend schooljaar 
 

De groepsbezetting van volgend schooljaar ziet er als volgt uit: 

 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2blauw Ruby Ria Ria Ria Ria 

1/2rood Suzanne Ruby Suzanne Suzanne Ruby 

2/3geel Danielle  Danielle Danielle Danielle Danielle 

3groen Maria Rogier Rogier Rogier Rogier 

4 Jeannette  Jeannette Rinse Jeannette Jeannette 

5 Corinne  Corinne Corinne Corinne Corinne 

(’s middags Rogier) 

6 Rinse Rudi Rudi Rudi Rudi 

7 Sharon Sharon Mariette Mariette Mariette 

8 Colinde Colinde Saskia Saskia Saskia 

(’s middags Colinde) 

 

 

Van de leerlingenraad 

Wij van de leerlingenraad willen u graag een beeld geven van hoe het op onze school gaat. 

Daarom hebben wij 6 voorbeelden. 

1. Onze school bestaat al 100 jaar en daarom hadden we een feestje op 1 november 2021. 

De school met nieuwe uitbouw werd geopend. Ook was de school van binnen vernieuwd 

met mooier behang en verf. Bij het openen van het nieuwe stuk gebouw was 
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burgemeester Marcouch er ook bij en hebben Febe, Rosie, Roxy en Julie de burgemeester 

rondgeleid in de school. 

 

2. Dit jaar mochten we weer carnaval vieren. De prins en hofdame waren Felien en Guus van 

groep 8. En gelukkig mochten we net als alle andere jaren ondanks corona toch een 

mooie parade door Elden lopen.  

 

3. De leerlingenraad heeft laatst een vergadering gehad met een paar mensen over de 

veilige schoolzone. Onze school vond dat de Rijksweg een te gevaarlijke weg is voor de 

kinderen. Daarom hebben we een gesprek gehad waarbij de mensen van de Gemeente 

iets gaan doen om de situatie te verbeteren. 

 

4. Onze school is in actie gekomen om het schoolplein te vernieuwen. Een paar klassen 

hebben schetsen gemaakt een nieuw ontwerp voor het schoolplein. 

 

5. De klassen willen graag nieuw speelgoed omdat veel speelgoed stuk is. Maar de school 

heeft niet het geld om elke keer voor nieuw speelgoed te zorgen. Dus zijn we de klassen 

rond gegaan om te zeggen dat er voorzichtiger met speelgoed moet worden omgegaan. 

 

6. De leerlingenraad (LLR) heeft Rosie na de verbouwing gevraagd een nieuw LLR hoekje te 

maken. In dat hoekje staan foto’s, t-shirts en de ideeënbus. Die bus zorgt ervoor dat als 

kinderen van de school een idee hebben dat ze een briefje kunnen maken en in de bus 

stoppen. 

 

 

Groetjes de leerlingenraad leden 

 

 

 

 

 

Het schoolplein 
 

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de plannen voor het schoolplein. Het ontwerp is klaar en 

we willen graag de uitvoering starten. Helaas kunnen we nu nog niet alles realiseren. De kosten 

zijn namelijk enorm hoog. 

 

Ter info:  

In te schatten kosten van het plein:  In te schatten baten voor het plein:  

Aanleg beweeg- en spelzone met beplanting  €   11.000,-  Sponsorloop 2016  €    2.000,-  

Aanleg zandspeelplek met beplanting  €   14.000,-  Gespaard door school  €  40.000,-  

Aanleg Klim- en klauterzone met beplanting  €   30.000,-  NPO gelden   €    9.000,-  

Aanleg bouw- en sjouwhoek met beplanting  €   15.000,- ± Te verwachten subsidies*  €  30.000,-  

Aanleg vrije ruimte met beplanting  €   14.000,- ± Giften ‘Kom weer eens kijken op de 
Jozefschool’ 

€       550,-  

Aanleg waterspeelplek met beplanting  €   16.000,- ± Sponsorbijdrage Leap €    1.000,- 

  Bijdrage Tussenthuis €    1.000,- 

    

Totaal:  € 100.000,-  Totaal:  €  83.550,-  

 

 



4 van 9 

 

Wel kunnen we alvast het volgende vertellen: 

• Maandag 30 mei is gestart. Ze gaan het pannaveld mét beplanting aanleggen. Direct 

daarna zal het zandspeelgedeelte zónder beplanting aangelegd worden. Dit duurt 

samen twee weken. In die tijd zal een deel van het plein met bouwhekken afgezet 

worden. 

• * De Dolmansgroep gaat nu op basis van het volledig in te richten plein subsidies 

aanvragen. Ze denken dat ze zeker €30.000,- aan subsidies binnen kunnen halen. De 

toekenning van deze subsidies zijn duidelijk in september. In de herfstvakantie kan dan 

het grote werk uitgevoerd met graafmachines. Na de herfstvakantie kan het 

afgemaakt worden en kan meteen de nieuwe heg geplaatst worden.   

• Het is duidelijk dat we met deze bedragen niet alles kunnen aanleggen, maar wel een 

groot deel. We hopen natuurlijk dat we alle subsidies binnen kunnen halen! 

 

 

 

Hoi, 
Ik ben Sascha (moeder van Jimmy en Suus) en ik werk als office 
manager bij Leap. The Innovation Agency. 
 

Leap werkt voor allerlei technologische bedrijven in Nederland. Wij 

vergroten en versnellen de innovatiekracht van deze technologiebedrijven 
door middel van het verkrijgen van subsidies en/of financieringen. 
Daarnaast is er afgelopen jaar intern het Leap Fonds opgericht! 
 

▪ Wat is het? 
Een fonds waarop kan worden ingeschreven door werknemers. Een fonds waaruit sponsorgelden naar 
maatschappelijke of (sociaal) innovatieve doelen kunnen worden overgemaakt. 
Het fonds is in het leven geroepen om een bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappelijk of (sociaal) 
innovatief doel dat van belang is voor de medewerkers van Leap. 

  
Ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en een aanvraag geschreven voor een bijdrage aan het nieuw te 
ontwikkelen schoolplein van de Jozefschool. 

En het is gelukt!! Ik mag namens Leap € 1000,- schenken voor het schoolplein! 
Hopelijk zijn we nu weer een stukje dichter bij het einddoel. 
  
Die ene stap, neem ‘m! 
  

Sascha Kersten 
 

 

Bezoek aan het Openluchtmuseum! 
 

Op vrijdag 15 juli gaan wij met de groepen 1 t/m 8 een bezoek 

brengen aan het Openluchtmuseum. Dit deels ter ere aan ons 

100-jarig bestaan.  

De groepen 1 t/m 3 gaan daar een speurtocht doen genaamd 

“De dag van Deetje”. Groep 4 t/m 8 gaat het opdrachtenspel 

doen “De Tijdmachine-training”.  

 

De groepen 1 t/ 4 zijn deze vrijdag niet om 12.00 uur terug op 

school. Voor hun duurt deze vrijdag dan ook tot 14.45 uur, gelijk 

aan de bovenbouw. 

 

 

https://youtu.be/u1O7RBVL8wQ
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Voor dit bezoek zijn wij op zoek naar ouders/opa’s/oma’s/tantes/ooms die 

kinderen kunnen brengen met de auto én eventueel een groepje in het Openluchtmuseum kunnen 

begeleiden.  

 

Binnenkort ontvangt uw kind een formulier waarop u kunt aangeven waarbij u die ochtend zou 

kunnen helpen.  

 

Wij kijken nu al uit naar een leerzame ochtend! 
 

 

Binnen de oudergeleding van de MR is een Vacature! 

Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? Net als iedere school in Nederland, 

kent de Jozefschool een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders 

vertegenwoordigd. De MR bestaat op dit moment uit 5 leden: 2 personeelsleden (Juf Corinne en Juf 

Daniëlle) en 3 ouders (Martine Meek-Geurds, Laurens Rijnbeek en Marcel Bastiaanssen). Eén van de ouder-

leden heeft aangegeven te gaan stoppen. Daarvoor heeft de MR een vacature. 

Daarom hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van 

de MR. De vergaderingen van de MR vinden 5 keer per jaar ‘s avonds plaats. Wat is een MR? In de MR 

praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. 

Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het 

gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

Welke bevoegdheden heeft een MR? Directie en MR werken nauw samen. Voor heel wat belangrijke 

beslissingen op schoolniveau dient directie de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de 

MR, dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft een uitdrukkelijke functie: 

1.  Ten eerste functioneert de MR als een klankbord, sparringpartner voor het team en de directie, de MR 

denkt kritisch, maar opbouwend mee inzake beleidsvoornemens, nieuwe ontwikkelingen en beheer. Als 

raadslid ben je oplossingsgericht en kan je onderwerpen objectief zien en bespreken. Dit is het moment 

dat de MR met ideeën en suggesties kan komen. 

2.  Ten tweede heeft zij medezeggenschap bij bepaalde onderwerpen. Deze zijn bij wet vastgelegd en 

variëren van meedenken, advies geven tot instemmingsrecht, dit is per onderwerp verschillend. Zo is 

afgelopen jaren o.a. gesproken over: ingekomen stukken, formatie nieuwe schooljaar, 

Lockdownperiode, rol van ouders in de school, buitenschoolse opvang en het gezonde voedingsbeleid. 

3.  Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de 

kinderen van belang zijn. 

Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op 

de school van uw kind gebeurt. 

Wie komen in aanmerking? 

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Jozefschool kan zich kandidaat stellen voor de 

oudergeleding van de MR. Uit ervaring blijkt dat onderstaande eigenschappen/vaardigheden een 

onmisbare rol vervullen: - Gedreven om samen met de school beleid vorm te geven. - Betrouwbaar en 

transparant. - Het goed kunnen functioneren binnen een team, waarbij initiatief tonen en een objectief 

oplossingsgerichte aanpak hebben belangrijke factoren zijn. 

 

 

Inlichtingen 

Heeft u nog vragen over deze vacature stel uw vraag per mail, neem contact op met één van de MR 

leden of spreek ons aan op het schoolplein. Wilt u onze MR komen versterken, meldt u dan aan en stuur een 

mail met motivatie aan de MR. mr.jozef@jozefschoolarnhem.nl 
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ACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL 
 

 

Aapjeskooi dreumes- en peutergym  
 

Na groot succes in Arnhem Noord gaat de 

Aapjeskooi nu ook lessen dreumesgym en 

peutergym aanbieden in Arnhem Zuid op 

zaterdag!! We gaan van start met GRATIS 

PROEFLESSEN op 14 mei in de gymzaal van 

basisschool De Horizon in de wijk 

Vredenburg/Rijkerswoerd. Bij voldoende animo 

start de week erna een lesperiode van vijf lessen. 

Doen jullie mee? Meld je dan aan voor een gratis 

proefles via www.aapjeskooi.nl en nodig vooral 

vrienden, familie en buurtaapjes uit om ook mee 

te doen.  

Kun je niet op 14 mei: dan is er gedurende de 

periode ook nog plek voor een proefles tussendoor 

(mits er nog plek is in de groep). Tot snel bij de 

Aapjeskooi!  

 

Gymzaal De Horizon, Hooghalensingel 2 Arnhem 

Zuid 
09.15-10.00 uur: Dreumesgym (voor kids van 1,5 tot 2,5 jaar) 

10.00-10.45 uur: Dreumes/peutergym (combigroep 1,5 tot 4 jaar) 

10.45-11.30 uur: Peutergym (voor kids van 2,5 tot 4 jaar) 

 

 

 

 

Ps. We geven ook workshops op kinderdagverblijven en scholen aan 

dreumesen, peuters en kleuters. Mocht je hier interesse in hebben of een 

andere idee hebben voor een leuke samenwerking dan horen we het 

graag!  

 

Met sportieve groet,  
 
Hilde Poulisse  
Algemeen Manager Aapjeskooi    

 

 

 

http://www.aapjeskooi.nl/


7 van 9 

Doe mee aan de Bio 

Kidsrun en help 

kinderen met een 

handicap (leerlingen 

groep 5 t/m 8) 
 
Trek je sportschoenen maar uit de kast, want bij deze 
sportieve uitdaging hebben we de hulp nodig van alle 
kinderen van groep 5 t/m 8! Op zaterdag 11 juni kun je 
meedoen aan de Bio Kidsrun. Met deze sponsorloop maken 
we volledig aangepaste vakanties mogelijk voor gezinnen 
met een meervoudig gehandicapt kind. Er is een uitdagend 
parcours van 1,5 KM over het Bio Vakantieoord en het 
startsein wordt gelost door onze ambassadeur Leendert de 
Ridder (je weet wel, Mees Kees). Ren samen met je 
klasgenootjes en vrienden en laat je sponsoren voor jouw 
sportieve prestatie. Want ieder kind verdient toch een fijne 
vakantie? 
Inschrijven kan tot 6 juni op www.biothlon.nl. Deelname 
kost € 5,-. 

 

 

 

http://www.biothlon.nl/
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Summer Camp  

        2022 


