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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 
 
Op school zijn wij doende ons te bezinnen op de volgende vierjarenperiode. Wat willen 

wij de komende jaren met ons onderwijs en wat willen bereiken met en betekenen voor 

uw kind. 

 

Die voornemens vervatten wij in een schoolplan (2015-2019) waarin ons bestuur en de 

inspectie kunnen lezen wat wij nastreven. Zij mogen daar een mening over hebben. 

 

Wij zijn niet van plan allerlei nieuwe richtingen in te slaan, maar sturen meer op 

verdieping van wat wij al doen (borging). Maar wel met de nadruk op steeds meer 

proberen in te spelen op de leerbehoefte van de individuele kinderen. Niet op weg naar 

individueel onderwijs, maar wel proberen het kind te zien in zijn leerbehoefte 

/leereigenschappen. Een spannende zoektocht, die weer extra handen en voeten zal 

geven aan Passend Onderwijs. 

 

Van de week start de jaarlijkse Kinderboekenweek, met als 

thema Raar maar Waar. 

Altijd weer een mooi moment om lezen weer volop op de 

kaart te zetten. Ben benieuwd hoeveel leeskilometers uw 

kind gemaakt heeft, Hoe dan ook, het helpt de school weer 

aan een aantal nieuwe aansprekende kinderboeken.  

Lezen, je zult het maar leuk vinden! 

 

 

Ik wens u een mooi weekend toe. 

Halen van kinderen 

Het is altijd even zoeken om de kinderen overzichtelijk de school uit te laten gaan. Aan u 

het verzoek om het looppad vanuit de ingang en uitgang vrij te laten, dan kunnen de 

groepen u passeren zonder dat de jonge kinderen hun leerkracht uit het oog verliezen. 
Met dank voor uw medewerking. 

Er is weer een klusavond geweest 

Er is afgelopen maandag weer geklust. Bedankt voor uw 

bijdrage. De meubeltjes in de trapnissen zijn klaar en 

ook het paneel om een speelhoek in de kleuterbouw te 
formeren is in de grondverf gezet.  

Deze mag ook onder schooltijd afgelakt worden. Is er 
iemand die dit wil doen voor ons? 

Wie dit wil doen, kan zich bij Jan (concierge) of bij 

Rachel (teamleider onderbouw) melden. Alvast bedankt.   
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Studenten en stagiaires. 
Als een -door de PABO geaccrediteerde en door Calibris erkende- opleidingsschool 

ontvangen wij dit schooljaar weer veel studenten en stagiaires van ITT-HU, ROC-ASA, 

ROC-MN, MBO-OA en praktijkgericht onderwijs. Wij proberen deze jonge mensen een 

goede basis mee te geven om straks het onderwijs in te gaan als nieuwe collega’s  of 

onderwijs gerelateerd of anderszins.  

Naast hun studie moeten de studenten / stagiaires het vooral leren op de werkvloer. Veel 

ervaring(en) opdoen. Daarvoor krijgen ze bij ons ruim baan om zich te ontwikkelen. 

Naast de reguliere studenten / stagiaires bieden wij leerlingen van middelbare scholen 

ook gelegenheid om kortdurende zogenaamde ‘snuffelstages’  te lopen bij ons. Mensen 

die in het dorp wonen of op de een of andere manier connecties met school hebben, 

kunnen helaas geen structurele stage lopen op de St. Josephschool. We maken op die 

regel alleen uitzondering voor die eerder genoemde snuffelstages. 

Uw kind(eren) kan / kunnen soms thuis dus vertellen dat er een extra meester / juf in de 

klas is die komt leren.  

Deze 1e periode zijn dat de volgende mensen: 

Gr. 1/2A   Bouchra Adli 

Gr. 2/3A   Julia Vork en Laurie Kist 

Gr. 3 / 4A Lisan Broertjes 

Gr. 4B      Lotte 

Gr. 5B      Amanda Koops 

Gr. 6A      Marije Korevaar 

Gr. 7B      Nicole van Leeuwen 

Gr. 8A      Esther Simon  

Gr. 8B      Dimitri van Dam  

 

 

Motregen 

In ons natte kikkerlandje regent het 

nog al eens. De eerste reactie daarop 

in scholen is dan, binnen blijven. U 

moet bij ons niet gek kijken als er bij 

lichte regen toch even naar buiten 

wordt gegaan. Het blijft van belang 

om even een frisse neus te halen en 

even te bewegen, om daarna weer 

fijn aan de slag te kunnen. En van 

een beetje nattigheid is nog nooit 

iemand ziek geworden.   
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Uit de wijk 

Dierenzegening in Vathorst-Hooglanderveen 

Heel vaak hoor je wat over dierenleed: paardenmishandeling, 
hondenverwaarlozing of kattenpesterij. Stom hè? Dieren verdienen een keer 
een pluim! 
Het is bijna Dierendag, en die mooie pluim wordt met de dierenzegening uitgedeeld. Op 

zondag 4 oktober gebeurt dat in en bij de St. Josephkerk in Hooglanderveen. Tijdens 

de viering van 11.00 uur zijn alle kleine huisdieren al welkom (wel in een mandje of 

rustig aan een lijn). Daarna (om 12.00 uur) zullen alle beestjes op het kerkplein 

gezegend worden door mediapriester Roderick Vonhögen, daarbij zijn grote(re) 

huisdieren ook welkom!  

Kom je ook? Want zo laten we zien dat we om onze dieren geven. En zetten we onze 

lieve vriendjes in het zonnetje! 

De volgende studiedag valt op 27/10.  
Wilt u ook voor die dag zelf voor opvang zorgen. 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


