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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  

 

Kinderboekenweek opening. 

Afgelopen woensdag hebben we als school samen de opening van de Kinderboekenweek 

beleefd. Steeds weer een mooi gezicht als uit alle richtingen bijna 500 kinderen op een 

gezellige manier hun plek zoeken in de centrale ruimte. Zo gezeglijk, vrolijk, kinderlijk 

opgewonden druk en vreedzaam. Wat een fijne sfeer! 

Deze keer hadden de kinderen van groep 7A zelf de opening bedacht. Het scenario 

geschreven, erover gediscussieerd, zaken besloten en op het podium geoefend en 

uitgevoerd. Een optreden waarin allerlei kwaliteiten een rol spelen. Taal, denkvermogen, 

samenwerken, overleggen, plannen maken, optreden, jezelf durven te laten zien, dans, 

muziek, presenteren en communiceren. Ogenschijnlijk simpele, maar in de uitwerking 

complexe zaken waaraan deze kinderen fantastisch vorm hebben gegeven. Een opening 

om trots op te zijn. Kinderen en juffen, bedankt daarvoor. 

Ook leuke foto’s gezien van kinderen tijdens het maken van hun leeskilometers, een zelfs 

op de wc. Hilarisch! Nu mooie nieuwe boeken kopen. Ouders bedankt! 

Lezen, je zult het maar kunnen!! 

Donderdag 15/10 sluiten we weer samen met de kinderen de Kinderboekenweek af. 

Wordt vast ook weer een gezellige bijeenkomst. 
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Dag van de Leraar. 

Het was deze week ook de dag van de leraar. 5 Oktober. Wij hebben een taart laten 

maken, die ons goed heeft gesmaakt. Eigenlijk gek, zo’n dag. Als je de complexiteit van 

ons vak beziet, wat een leerkracht allemaal moet doen en kunnen om Passend Onderwijs 

vorm te geven, zou het elke maand wel een dag van de leraar mogen zijn. Ons vak is 

prachtig, maar ook best pittig in zijn veelvormigheid. Zonder daar nu zielig over te doen, 

wil ik toch benadrukken dat ik trots ben op wat onze mensen steeds weer laten zien. En 

daar horen ook de dingen bij die we nog niet zo goed doen. Of die ook weleens fout 

gaan. Door daar samen met u aandacht voor te hebben en erover te spreken, komen we 

daar altijd ook weer uit. 

 
 

Wat een technische hoogstandjes zien we allemaal in de school. 

Het Kinderboekenweekthema hebt u ook al kunnen zien in de kast rechts bij 

binnenkomst in het gebouw. 

 

 
 

 

Kinderen naar binnen brengen  

Beste ouders van groep 3 en overige ouders. Wij willen u vragen vanaf maandag na de 

herfstvakantie uw kind alleen naar binnen te laten gaan. De omgeving is dan vertrouwd 

genoeg, dat zij dit allen kunnen. Het scheelt overigens ook in de drukte, in de helaas 

smalle gang bij groep 3, ¾ en 4. Mocht u iets belangrijks te zeggen hebben aan de 

leerkracht dan geldt dit natuurlijk niet. Maar tijd voor gesprekken is er voor school niet, 

dan wil de leerkracht zich richten op uw kind. Na school is er tijd voor contact met de 
leerkracht. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Uit de wijk 

Zin in Sint Maarten 

Over een maandje begint een feestelijke tijd, met Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. 

En Sint Maarten op 11 november wordt al meteen super feestelijk: een 

lampionnenoptocht, een mooie viering in de St. Josephkerk (met inzameling voor de 

Voedselbank!) en dan langs de deuren om lekkernijen op te halen! 

En weet je wat extra leuk is? Je kunt gezellig met je lampion meezingen met Sint 

Maarten! Om de liedjes goed te kennen, kom je samen met andere kinderen uit Vathorst 

en Hooglanderveen gezellig oefenen! Kom ook op dinsdag 27 oktober, 3 en 10 november 

om 16.00 uur (tot 17.00 uur) naar de kerk. En als je een instrument bespeeld, mag je 

die ook meenemen! Tot dan, er staat limonade voor je klaar! 

Kinderwoorddienst 

Komende zondag is er om 11.00 uur een nieuwe Kinderwoorddienst in de St. Josephkerk. 

En voor de mama's en de papa's: de Gregoriaanse Schola zingt tijdens de viering! 
Verstillend mooi... 

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) 

 


