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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Beste ouders/verzorgers 

Verkeer rond school 

Het is verheugend te zien dat de inzet van oversteekouders leidt 

tot een rustiger verkeersstroom, waarbinnen de ouders de 

kinderen goed kunnen begeleiden tijdens het oversteken vanaf de 

Lient naar school. Dank daarvoor! 

Veiligheid voorop!! 

Wij zijn doende zo snel mogelijk tot definitieve oplossingen te 

komen. Er gebeurt veel achter de schermen. Contact met beheer 

Vathorst en gemeente, het snoeien van bomen, cursussen 

oversteek…  Maar u weet, ambtelijke molens draaien niet altijd even snel. Wij zijn wel 

van de gemeente afhankelijk. 

Een speciaal bedankje aan Jacomijn, Sandy en Marleen die zich nu al inzetten voor een 

veilige oversteek.        

 

Deze week zijn wij begonnen met een oversteekregeling vanuit de Lient over de witte 

brug naar school. Dank voor alle feedback die we al hebben mogen ontvangen. Het is 

goed te melden dat dit nog een officiële klaar-over-steekregeling is. Die is wel in 

ontwikkeling. 

Omdat (gedrags)verandering soms enige tijd vraagt, wil ik u als ouder vragen om 

dezelfde route te nemen, ook als u op een ander tijdstip met uw kind naar school gaat. 

Dat helpt mee. Dank! 

 

Er is veel in ontwikkeling en daar houden we u van op de hoogte. Voor nu vragen wij u 

ons te helpen met de oversteek. Op onderstaande foto staat nogmaals hoe wij de 

oversteek graag zien. 

 

Vanuit ‘de Lient’ 

 
(lees verder op de volgende pagina.) 
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(Vervolg van Verkeer rond school.) 

 

 Optie 1: u loopt van achter de witte balk en u steekt over net voor de brug naar 

rechts (witte pijl) 

 Optie 2: u loopt vanuit het gras al aan de rechterkant en blijft rechts (roze pijl). 

 Wij helpen u oversteken bij de gele pijl en u vervolgt uw weg (lopend of met de 

fiets aan de hand) via het voetpad aan de overkant.  

 

Voor nu zijn we er iedere ochtend van 8.10 tot 8.25 uur. We willen dit graag uitbreiden, 

daar hebben we hulp voor nodig. Op vrijdagochtend zoeken we nog een oversteekouder 

en de middagen van 15.15 tot 15.25 uur. We hopen dat zoveel mogelijk ouders zich 

aanmelden! 

Dit kan op jacomijn@florander.nl  

 

In samenwerking met school, alvast dank namens alle oversteekouders! 

 

Ouders met lesbevoegdheid van de PABO 

Om voor te zijn dat er problemen kunnen ontstaan bij gebrek aan invallers, bijv. tijdens 

de herfstperiode, wil vragen of er ouders zijn die een PABO-Akte hebben en in willen 

springen, als dat het geval is. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende. Alvast 

bedankt. 

 

Hoofdluis  

Na elke vakantie wordt elk kind gecontroleerd op hoofdluis. Dit doet een pool van ouders, 

waarvoor hartelijk dank!! 

Recent is een regel veranderd.  
 

De ‘luizenouder’ zorgt ervoor dat de ouders van de betreffende leerling DEZELFDE dag, 
en z.s.m. bericht worden over de gevonden neten/luizen.  

 
Voorheen deed een medewerker van de school dit. Reden: De ouder kan veel specifieker 
aangeven, waar het probleem zich bevindt. 

 

Tropenrooster? 

Tijdens warmte kiezen scholen er soms voor een tropenrooster te hanteren. De 

Josephschool niet, alleen als het voor een langere periode is. Reden: De warmte is vaak 

voorbij voordat het geregeld is. Werkende ouders ervaren dit als ingewikkeld om op 

korte termijn, privé of met hun werkgever, iets te regelen. Wij draaien op zo’n warme 

dag een aangepast rooster van werkzaamheden. Veel drinken en wat meer ruimte voor 

spel en creativiteit lossen het op.  

 

Niet leerplichtig, wel verlof 

Er kunnen allerlei reden zij om verlof aan te vragen (zie de schoolgids op onze site). 

Soms denken ouders dat dat niet hoeft, als het kind nog geen vijf is, en dus niet 

leerplichtig. Maar dat is een misvatting. Is een kind ingeschreven op school en nog niet 

leerplichtig dan gelden inzake verlof dezelfde regels als voor leerplichtig kinderen. Verlof 

aanvraagformulieren kunt u vinden op onze site. 

 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/formulieren 

 

 

mailto:jacomijn@florander.nl
http://www.kbs-st-joseph.nl/formulieren


 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  02 2016 / 2017 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 02 van de 6e jaargang    26-8-2016                                  

 

Typecursus 

Voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn er online typecursussen op de markt. Als 

school krijgen we daar reclamemateriaal voor aangeboden.  

Mocht u overwegen om uw kind zo’n typecursus te laten doen dan zijn dit mogelijke 

aanbieders: 

 PICA: https://www.picatypen.nl 

 LOIKidzz: www.loikidzz.nl Wanneer u zich via school aanmeldt, kunt u €50,- 

krijgen. Op het kantoor van Manon is een informatiepakketjes beschikbaar. 

 

Hulpouders gezocht voor schoolbibliotheek 

Voor het beheren van onze schoolbibliotheek zijn we op zoek naar ouders die op 

maandag-, woensdag- of vrijdagochtend van 8.30-9.30 uur willen meehelpen. De 

werkzaamheden bestaan uit het terugzetten van de boeken in de kasten, assisteren van 

kinderen en boeken repareren. U werkt alleen of samen met een andere ouder en zal 

gemiddeld 1 x in de 3 à 4 weken ingepland worden. Mocht u belangstelling hebben dan 

kunt u een mail sturen naar Manon van Druten (m.vandruten@kpoa.nl)  

Picknicktafel 

Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we van ouders en kinderen van groep 8 

een picknicktafel gekregen als afscheidscadeau. 

De picknicktafel was eigenlijk bedoeld om op het schoolplein te zetten. Aangezien we 

vermoeden dat deze tafel vandalisme gevoelig is, hebben we er een andere bestemming 

voor gevonden. In de schoolbibliotheek hebben we een studieruimte en hoe leuk is het 

om aan de picknicktafel met elkaar te kunnen werken! Bedankt ouders en kinderen! 

   

  

  

 

Stoelen af te halen 

Wie heeft belangstelling voor deze stoelen? Ze zijn af te halen op 

school. U kunt zich melden bij Jan. 
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! Let op:  Maandag 05 september de hele dag studiedag. 

Wilt u a.u.b. zorgen voor opvang van uw kind(eren) op die dag? ! 

 

 

 

 

 

Uit de wijk 

De vakantie zit erop. Je bent alweer een week naar school geweest. Met weer nieuwe 

dingen voor de boeg. Je vriendinnen en vriendjes weer gezien, misschien een nieuwe juf 

of meester. Bij de St. Josephkerk in Hooglanderveen gaan we ook weer een nieuw jaar 

beginnen en dat doen we op een zonnige manier: zondag om 11.00 uur ben je welkom in 

de tuin achter het kerkgebouw voor een viering in de openlucht met pastor Roderick 

Vonhögen. En er is kinderwoorddienst in het bos naast de kerk! Na de viering zijn er voor 

alle kinderen pannenkoeken en voor de ouderen zijn er broodjes.Ook worden de 

jaarplannen van de gemeenschap gepresenteerd. Ben je er ook bij, op deze laatste 

zomerse zondag van augustus? Tot dan! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


