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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  

 

21st Century Skills 

Afgelopen dinsdag hebben we met het team de laatste hand gelegd aan onze 
voornemens voor de schoolplanperiode 2016-2019. Dat was een studiedag vol inspiratie. 
Met elkaar in overleg, is duidelijk dat wij gaan inzetten op oriëntatie op de toekomst. Uw 
kinderen, waaraan wij het voorrecht hebben te mogen lesgeven, zijn de burgers van 
Nederland van de toekomst. Het lastige is dat de toekomst zich niet makkelijk laat 
voorspellen, maar er over 20 jaar denkelijk heel anders uit ziet dan de werkelijkheid nu. 
Het zal zoals het zich laat aanzien een sociaal steeds complexere, technische wereld 
worden, waarin het belangrijk is onze menselijkheid goed te bewaken. 
 
In vaktaal zeggen wij dan, dat we de kinderen zullen moeten uitrusten met 21e eeuwse 
vaardigheden (21st Century Skills).  
Dan kunt u denken aan vaardigheden als; 
Adequaat kunnen communiceren 

(Jezelf) kunnen presenteren 

Goed kunnen samenwerken 

Sociaal vaardig worden 

Bedreven zijn in en met ICT en de sociale media 

Je denkkracht gebruiken, vragen kunnen en durven stellen 

Filosoferen 

Onderzoek(jes) doen 

 

Natuurlijk zullen wij alle verworvenheden op gebied van lezen, rekenen, taal, creativiteit 

en wereldorientatie niet verwaarlozen. Het zal niet meer worden, maar het onderwijs zal 

wel anders georganiseerd gaan worden. Uiteindelijk heeft een werkweek maar zoveel 

uur. 

 

Wij gaan met uw kinderen stapjes zetten, op zoek naar hun (en onze) toekomst. 
 

Groepsbesprekingen 

Komende week houden de intern begeleiders (Menalda Bavinck=onderbouw= en Marije 
Kamerling=bovenbouw) weer groepsbesprekingen met alle groepsleerkrachten. Samen 
spreken ze over leerresultaten en het kind in zijn sociale context. Vinger aan de pols. 
Doen we de goede dingen nog goed. 

Rectificatie data schooltuin werkochtenden. 

Door een tekort aan aanmeldingen verschuiven we de tuinwerkochtend van volgende 
week naar zaterdag 21 november. 
We beginnen om 9 uur en ronden om 12 uur af. 
 
De andere data zijn 
- zaterdag 23 april 
- zaterdag 2 juli 
 
Wilt u helpen bij het snoeien, ver-/ aanplanten, bijschilderen van de speelvlakken, 
onderhouden van de schoolomgeving, stuurt u dan een mailtje naar Joyce Dorr:  
 
j.schot@kpoa.nl  
 
Alvast hartelijk bedankt! Juf Floortje (coördinatie tuinwerkochtend) 
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Gesponsorde tv-schermen (flatscreens). 
Wij willen graag in contact komen met een electronicaketen zoals BCC, MediaMarkt, 
Expert enz. dat ons wil voorzien van 3-4 nieuwe gesponsorde flatscreens. Uiteraard 
mogen ze daarvoor in de plaats de screens bestickeren met hun naam en willen wij dat 
ook graag verder laten weten. Hebt u zelf connecties met zo’n bedrijf of kent u iemand in 
uw kennissen- of vriendenkring met wie wij daarover contact zouden kunnen zoeken, wilt 
u dit dan a.u.b. aan ons laten weten? ictjoseph@kpoa.nl  
De tv-schermen willen we multimediaal inzetten in de school. 
 
Inschrijven oudergesprekken digitaal. 

Gisteren hebt u een vooraankondiging (voor elk kind eentje) ontvangen via de DigiDUIF 
mail dat u vandaag vanaf 18:00 uur kunt inschrijven. U ontvangt daarover vandaag ook 
nog een apart berichtje als de inschrijving is geopend. Inschrijven doet u door in te 
loggen in uw DigiDUIF account op uw PC of via de DigiDUIF app op uw smartphone, iPad 
of tablet (In de app klikken op de daarvoor bestemde knop in het ontvangen berichtje). 
De inschrijving sluit op zondag 08 november om 23:00 u. 
 
Bijgevoegd bij deze DigiDUIF vindt u een handleiding hoe u moet inschrijven via 

uw DigiDUIF account. 

Jumbo actie “Sparen voor je school’. 

Vanaf woensdag 28 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke 
besteding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen 
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. 
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra spelmaterialen voor de kinderen 
aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school 
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook 
direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij 
ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter 
kunnen laten. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

 

 

Te laat binnen. 

Het valt ons de laatste tijd op dat ouders en kinderen laat binnen komen. Ik wil u vragen 
er zorg voor te dragen op tijd binnen te zijn, zodat de leerkracht met de hele groep kan 
starten. Dank hiervoor! 
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Uit de wijk 

Zin in Sint Maarten! 

Sint Maarten op woensdag 11 november wordt super feestelijk: een lampionoptocht (om 
18.00 uur vanaf ICOON Vathorst én het kerkplein in Hooglanderveen) en een vrolijke 
viering in de St. Josephkerk (om 18.30 uur), met het verhaal van Sint Maarten, liedjes 
én een inzameling van houdbare lekkernijen, klein speelgoed en kindertijdschriften voor 
de Voedselbank! Want Sint Maarten is een feest om te delen. Daarna ga je natuurlijk 
langs de deuren om lekkernijen op te halen! 
 
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 oefenen! 
Kom ook op dinsdag 3 en 10 november om 16.00 uur (tot 17.00 uur) naar de St. 
Josephkerk. En als je een instrument bespeelt, mag je die ook meenemen! 
 
Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


